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 הנומאו תמא
 א'ח

 םירפס ינש לרוכ

 .ינשה רחאה

 והו ."הבותצ ןאביב, 0 . הבושת ירעש
 1 ١ : "יו קרפו סכושק مادذد

 ₪. עמ םינירא عصرنا סיס שש קרפו ١
 < קרבושזרב עונרלא רסוכמ וכול ם"נמרהל

 סיפכסו קכושפס יכרר ذد م
 | ם" د מר ה ןואגהל = תפ,רמטל יקנו לק  ןפוסכ

 : סייסס ץע ךרד
 |[ ןייפט שרפו ' דלל |

 عفط הרבושתדלא תאיאנת עימנ רוכדמו !

 ;רפיפכ רתכאל אייפיכב אהתאסטורצו [
 | .  איחצ תרגס קירט הצפחמל הפיצנו

 = טבש 'חל 'כב א"עי הברג יא ترو محم
 ה . 'פ ןהכ השמ ماد ,'ה ונל ר'תעה 'ש |

 "صرع رس سر زج يدر لس ل لح ء ا ./%-/ר-=

 ר אעי קר هر دو رم
 ק'פ 'ה ונל ר'תעה مدع

 ו"יס ןפ+דוע דוד 'ר סופוכ



 ףירעת . השדה

 .. דאה-והמזקיירצ עימג حرب ומצעל םא הז רפס שקבמ לכ
 = והספנל רודסלא גש הז לע ןכוסה לא הנפי ודחסמל

 = دوووم :תמדל 7 אלמיו וזלה אסירדאה ده לע
 , : : ונוצר

 . צד אלע ביאנצ בטאכי |
 - | והרוצקמ לאניו אסיררצ ראהב

 (יסינוס) סכר'נ ןפדיע סופדס תי ןהכ םהרכא ب فح

 ןחסב םו6ה 805 عحطوعم 6هطعص

 1مم م1 مم ع1 جن 1/8 = طزونطو (70מ1816)



 המכסה =
 םיאלמ . םיקהבומה םינברה תמבסה

 םידנועהר םה .םיקיפמו ויז
 תא .תורוהלו ردودك . םידוקפה דלע
 תואסכ ٠“ תורותה 2 0

 : א'עי הברג יא הפ טפשמל =
 שרקה ןושל;
 .ליכשי \ - ןיכמ ד ןיב"

 ותתכ طوع
 סמ לע דוס .ןיעו 1
 ופיכסו ס"כקס ולככ סמלו
 טממכ\ = יימסגס مازن
 2 יפי עדיו ןיכו .היכי-טק
 07 .סירפמ . .5
 יכקס مدد هدام
 55 طاتط ןטמל "קר
 כופכל = ויטלסמו = 5م
 دم ססוהקס = ותמּותּב
 ו - יכלכק
 .ןפתס םיתְס ימ ןכ לע
 קוסרל حرمت ودق خدم
 ז'סעס תומלועס .יכס33וט
 : ככסי 553103, | , 3"סעסו
 ذرب دم וכדועבו וככסמ לע

 مم 2 *בי ١

 ماب עימג

 יברע ןאסל
 בהחקצצ | אווה

 הפיצנ אמאהפו רקע

 ידדלא .תבאת םהפיו ףרעי
 ךורב הלצ حدذ ידצ בבס
 דקצה יפ  םכדאנבצ  אוה
 ןאכ שכל ,איינאפצ איינרש
 םדאנבא ןוכיל دو דוצקמא 5

 חרפיו ברשיו לכאי יח
 והרכא יפו קזרו לאמ עמניו
 והבאבחל םהיללכיו .תומי
 ןכאדלו , והנאידעל וא
 יפ ידליצאדלא רצקמלא
 םדאנבצ ןוכיל אווה ךלאד
 ץפהי קצ"נדקא דאה יפ

 תאיאַצו



 שדקה ןושל

 וטגי رورو סוס جرت
 לע: ונכסכ | ברע יל
 >3 ןוכסחו ןד פו וקטע
 ויקוכולסת לכ לע 58 ןיבל
 جمد עד "עמל וידעלמו
 עכמ ,..רוסכ וכול .ויכרד
 ִר"ַסועְּכ וס כומ ספעו
 וכ .וקוקלכ סיסו = .ךפסל
 ססע تاج לו סנס ורלי
 לק דיזמכ | ןיכ גגוסכ ןיּכ
 וכ303 | רולזי סרסמו שוק
 תחל סר : לכ "ףוס יל
 .יכלמ نع יכפל قتلا |
 جمر .ס"כקס סי למס
 קויכסממ | וס دود לע
 יכ דפ קומע קומע וכ

 עדויו תוילכו م35
 יס לכ :יכפכ . תומולעס
 קמסכ .. יכ = וילע .דיעי

 'ערס וכרדמ 35
 ויפכ סדוקוו عورتا וככל
 בלו موالد .ספוןנס יכפל
 לכ לע < סלוע יזכ עדויו
 לכקיו .ةاوم دعم .ותקטס
 ךוע כוש | ית:כל וע
 לכו . ול ספרו نا סלסלל
 וזכס .סדמ5 ומפע גוסנס

 ויסעפע 7

 ירא

 המכסה
 יברע ןאסל

 והזראיאנתו הלצ תאיאצו
 קונמדקלעו אנאררו ירי
 השודקה ותרות יפ ה'ב
 ;רמשנצ אכזת ךלארדבו
 ירקא קצבה םלועל והעתמ
 קמיארלא א'חלא א'יה
 אקררעב קצמת هج ידצ
 , לכצב ןאיפו אלו اب

 نمر קצבה לוע
 רסאי ןייוק זראגרד -
 , סצהקדלאכל ברקתתו
 בבאה והנמ לכ הדאהבו
 וקרמקצור בלקאטו והספנ
 דאה ןמ לקקנתי אמ לבקא
 טחיו רכפזרי مم
 איינרצ דאח ידצוהתלאבק
 בחי וקדרכא יפו , אייהקו
 קרקלא םאדק באסה יטעי
 לש ןיד جنو יפ אוה ךורב
 קחדלא هرج יפ הלעמ
 زود مح ןמו , םאודלאו
 ןיבדל .והניב באסה למעי

 וסס פ; =



 שרקה ןושל

 , וזתי ויכיע וכתכי ויפטפע
 סיריככ 99 | סימיכ | יכ
 רוק = יכותמכ ماين .ךלוס
 וכ = סטודקסו  סכסטס
 כוסט 35 וסכמסת סכידנ
 םדסתי ןוככ חוו וסככוסי
 ريع مدرس 5 וכרקכ

 هعد ופרקכו ק'סוזכ כופכ -
 'ק:נבשוחד ירקצמ,
 קוסלפנ "טיבסו ספ 5
 : 'לקיס וז סדמ תוילעופמ
 סד6 לכ مذ םנמאה

 סמ ריכמו עדוו
 סעמו | תוסעל ול ןוסכ
 תוקע دمعدذ ול مد
 'נכו ופפתו ס"כ 60 ןולכ
 רסי تر ךכד סימעפ
 مارد סוס יכ סע ויכיעכ
 לכו םיגלמ וגיסו תולטס
 ל'וכ | רכלו .- המ עד
 וגועידוסו = ורריכו = ורפיכ
 ותנוכתמ לע רכד לכ
 יתלד לע | דקוסס ירשק
 קז هما , סוי סוי ססילפס
 סד6 לכ5 סכוקו סטפ
 'כותס סמכו סמכ ممم לע
 תלפוכמו | 'לופכ  "ולמסו

 دعما

 המכסה
 יברע ןאסל

 אלילו אליל לכ יפ והספנ
 יפ .והנמ ררצ שאה ףושיו
 תאצבק רווציו ,ראהנצ ךאד
 םאדק ףקאו והניאכ והנויע
 ירקא קצוה ךורב مدد
 וקררארסק+ עימגב هجرت
 הקצפכו حجر .ןוינאלכרא
 נהספנ ףושי הריאו , ןייש
 רמעתא וא ייש יפ نجوي ידצ
 יפ , ראהנצ ףךאר יפ ייש יפ

 ןמ הילע עגריו בותי ןיחצ
 ןיינאלכדצ  והבלק קראונ
 אוה ךורב הלצ ידצ ممم
 .תבאתב והנאו הילע דהשי
 אלע לבקיו , עגארו םדאנ
 רתכא עגרי םל יד והספנ
 רקתסיו , והנמ ררצ אמל
 הלצ םאדק והמפב ךלאדכ
 וז הלעפלאב אוה ךורב

 ידצ םאמכתש וא םאלכ%
 مثل רמעתא וא دور
 , והתרבוה ךצדב לבקתתו

 ףאצנתו



 שדקה ושל

 הל هوس = סוס לס
 <. הבושת

 קעדלו سل |
 סישלומ סכוקסס | יכרד

 ליכש .סוכ יכ | סיסכומו
 סמו .וכולכו 'ס ןפס עדיו
 וגממ :םרוה = וכיסש = 'ס
 , קוסעלו = רומס3 حقد
 רוקו תכזמס רכ רבו
 "לע לודגס- רשנס כרעמס
 ופרופ רוס "לש م5555
 مدح ץכלס ספלמ .ופמכחו
 סודקס نحط نهد
 ורפס3כ ל'ז "ם'במרה
 ףספ | הקזחה ר' סרונס
 :תוכוט 7 סינ5כס | ןכקו
 مسار לכ: ו
 סע סיקנפ| - הבושת
 ורכל רדפ دوري مدور ול
 קיס "65 فرفصذ יכ דע
 רבד 5₪ دعم םיוזו סנפ
 "יקכו .סכז סתל:ספסכ לכ
 וירכד .פרוק .ככ> רסובמכ
 دم סעדו לָקְסס כל סב
 < مودل .לוכי סדש לכ مذ
 סרוגס רפסס יכ ורותממ

 תוכיססו תומכס לודג :סזס
 וגיסו |

 יראמ,

 המכסה
 יברע [אסל

 , והעתמ המשנא  .ףאצנתו
 סנאפי :ףיכ ידלא תבאתו =

 לכ והספנ סדאנב

 תקול תקו ןמ ,יי ناب דאהב

 רהטיו ףאצני והספנ אקלי

 ק+גררדל אגרד ןמ אלעיו
 השודק+ חורב 55١

 ןמ  דחאו ןוכי ידצ عصا
 המכו םידיפחקו םיקירצצ
 רקרוזצ دو ליוטתצב ןייבמ
 תעיפנ תווק א'עיז שודקה

 :אזיזעצ אסאנסצ דאה

 ידדלא .םאנקא .ואממתסיו

 שכסאב ךלאדב וסנאתסי

 : ([ש'ע| , "אנבשוחד
 אמת ארכוא אהיג ןמ ןכאל

 לכ ידצ אי'הו אקטע
 וקרובגעי םדאנבו 5

 והדל ןייבתי םלו וליאעפ
 תצווה ידלא ביעצ ןמ ייש
 ערקר רצילא והנל ,לעפי

 ווצצו ווצ םאלצצ והל ירווי
7 



 .שדקה  ןושל

 مجم < לכ 05 יולמ וכוחו
 יכוז دعا ריפמ م קרו

 ולו כוס 5 8
 תיארקב ןאכ ןא ,והתעאטו = כורו לודג مدزومت וס د

 ץצכמדלאבו | הרותלא | סידורט 'ס סע וניתת
 ידלא רדאדפלא | תיארק 7% לע 6
 0 רבו 0010 0305 0322220 לעו
 ברא לא יפ  ומרללכתרי נמו ממס סל ו
 אנדאיסו קייפתצו אייברתצו = ןמזו תע סיס 6 ןיכ
 ;כיאדדל םאלסצ םהילע | קוקפל | ולכוי مذ סלמולמ
 ופיללאיו | ונייביו = ויפפצו סול סידו כזו לודג רפס
 | טרפכו תוכוסרכו .סיקוסכ
 לכ הנופרעי םהיפו רדאדס = (נוקוליפנכ) וכוחס וכ יכ
 באוצללא | ןמ היפ אמ | ספסכ קר סירכדמס סס
 ָהיְִו קכלסתמס סיכְכעס
 סותחס רפסל הז רפס ססל

 וכ 2

 ביערא

 םאלצ
 ידצ مدرع 5

 5 ו ₪ סו וקונק

 .והנמ םדאנב דעביל אטכלאו

 המכסה

 יברע ןאסל

 אקרח קצמה םלו |
 קיפי אהיב

 זראיאנת --קעיו םדאנב+
 הלכ-רא  ףוכ קחצו לדעצ

 ..הידלע+ םכדאנב םואדיל
 ןמ אווה אמ לכ ףצדכו

 אדאהבו |
 -קילא دو مور םצצריל םדאנב לכ אלע םוזלמ

 ברא רסומ םאלכ היפ ארקיל . ראהנש יפו
 םיראעו קיאפ והלקע ןוכי יה אתה אייברתו
 וקדנמ ردد הלא בלטי המו , והמזלי המב
 טדראָנו .לפא] ןאכ אווה ירצ םדאגבצ ץצכבו
 תבאזר אראה יד הבושתב עגרו ךלארב קאפו

 וסמזל 5 4



 שרקה )امد
 דדועקסו סק زد לעז
 ןוולוס רכו ןסכח רכ טו
 יה . ככוח 5م 335 هجم

 ק"רומ هاد כוס ללוכס

 ןסכס ססמ ר"רסומכ רוסמ
 רפסס רול ילויו "יס
 הנויגאו תמא יתכנס

 دا סילפס 3 ליכי לסת
 'רעש | רךקקס | ודע
 קוכלס לכ סוסו הבושת

 ס"כמרס וכיככל | סבוסק |
 קופסוג וילע תפס דועול"ז
 ירכדמ וניכטמ רמגס רבדכ
 ורפסכ ומלע כ"ז ס"כמכס
 קרפו مك קרפ סקזחס די
 ודלמו סיכלמ קוכלסמ כ"י
 קרבותצ ןאביב 'קס

 יכעסל, -- רוסיב
 סכושק

 ףיצנו

 המכסה

 ווצ רוהשמצ

 יברע ןאסל

 אריבכ הצפהמ | והמזלי

 והתצחל עגרי אמבר רסאי

 רתכאל הצפחמאו אלוואצ

 יפ .איארקצ אייה הריבכ
 קבאצ ןמו . רסומצ רראדס
 םלאעצ ליצפצ רייפצ ןאכ

 אינדדקא
 שודקקא ןואנצ אהסאסו
 ןומימ 2 השמ וניבר
 ףוכומצ והבאתכ יפ ל"
 ךי יממסתמדלא בינעראו

 ץצחצ ןמ אצח יפ הקזחה |

 שםינידצ עימנ רצצחהו עמנ
 ;רגושהקה  עתמ
 ףיפכ ןאסלב אהתאסורצו

 ןכאלו . הבושת תוכרה האממסו |
 קלע | תזווק' ןמ רילק סרדקמצ באתכצ ראה
 ودي והנמ אעיפנא תראצ ךצד ןמו , והנאירש
 בקצתכלא ראה ירא ץצכבו , טקפ סאנ ץעבלל
 קאושצ יפ ןייהאל אננאוכא תרתכו רסאי ריבכ
 וא אענצ אייה ןאכ ןא םהתמדכ دو יראוחלאו
 זרקו ץעב ופושי ומגני םלו , ארשו עיבו 5

0-0 



 שדקה ןושל

 סלק קיכרע ןוטלכ " סכופק
 تجمد סכלספןנס 'פסס יפכ
 וסיסיפדיו = וכיניכ 65
 קויתופכ תומככ ןטק ולכ
 םיס וספסי .ןעמל مز
 كه ומע סיסו וקיחכ عم
 ותכלכו וקיככ | ותכסכ וכ
 יכ . ומוקכו 13353 5
 דוכט ותטס פעכ סנ
 וגפמו | ופסמ 6
 יל = ותיכל .ףרט |: פיּכסל
 حرم ס5מלל לוכי יכ סנופס
 סילקיס ויתופעמ مالا ןמז
 تا סח טעמ ه5

 וכלו ויכיע וכ ןתי 50310 +
 ערס ורפי .וסספי 55 ןעמל
 וגועידוס קסוק | 6

 וכיקוכק

 המכסה
 יברע ןאסל

 יפ וארקיל ריבכ וא ריגצ

 קסצושאצ טצו יפ .ךלאד
 תרתכ ידצ לכצ ןמ רתכאו

 רורבצ ודאה יפ אננאוכא

 שרקזר ןושלב ומהפי םל

 קצגראכ רתכאל אגולאו

 ןמו , אייברעצ אנולצ אייה

 םכהתיארק זרראצ ךלאד

 קצלדלק 'רמלק באתכא יפ

 : רסאי

 באבס< ודאה עימג ןמו

 רב ונירידי دولا םאק

 בבל םכח , ןהבא רבו ןיירוא

 רוא ללוכה ברה בכוח רתי

 ר'הומכ רוהט ק'רזמ , ללוג

 ידצ זיזעצ באתכצ דאה עבטו ו"יה ןהכה השמ 'ר
 זוז עמגי אווהו חנומאו תמא םפאב האממס
 קרבושת .ירעש אזריגדלא ראזר ןמ ררארס
 דאזו ל"'ז ם'במרהל "הבושת תוכלה, תלמג היפו

 םיכלמ תוכלה ןמ שאנת לצפצו שארח ?צפא היפ
 0-3 אינאתצ אהיגצ ןמו 'זנה ל"ז ם"במרהל

 אמ עימג ריספהו ןייבת והו הכותלא

 < "לוקלמ



 שדקה  ןושל

 هم ל"זכ סיפודקס כיתוב
 וסכסמ סז לווכמ :ךב:פנַל
 ל"ופמס יפו םכדמס-תיּפל
 . عج יכפס روزا וכייסד
 וככל ענכי 16 יכ مد
 סלסכל דוע כושי שלו
 סוי "סו  דקוסס تح
 ססכיסו< קסומסי = יכפסכ
 וחי :ויכיע ., קרדוק . ןיעכ
 13703 ססוכפמ סע סוי 2
 סלסע תור  'םודק חול
 56 יס ידע 'ס קשריו
 סלועל ותו לקחו "רממס
 ולוכש סלועל فلاوز) סייק
 : ךוכס ולוכט סלועל כוע
 סולטס סכיל زد יכ הנה

 مدون“ קי | וכח
 עוכקל | =

 המכסה

 יברע ןאסל
 ';רבושת ירעש, יפ רוכדמ,
 אגראכצ אייברעצ אנולצב
 דאזו ,םוהפמו ףיפכ ןאסל
 תרוצב באתכל דאה مد

 ןוכ: תמדל | ריִנצ רודיס

 והנאמיק דח לכ אלע להאס

 ןוכיו בותכמצ יפ והנאטטחו

 זרקו היפ ארקיו האעמ
 והדאקר והנאישמ והדאעק

 ידצ ךש ריִנ ןמו , והנאמוקו

 קצווה ידצ םדאנבצ אתה

 והתמדכ فذ ריתכ לונשמ

 זרקו אייוש ףושי םנגני

 ןיב אליל לכ יפו םו' לכ יפ

 ירלא לאנשצו תאמרכצ
 רצ ןוכ' םיארל ךשד ןמו היפ ארקי ןוכיו והדנע
 ודלאק אמכו הילע אווקתי םלו רוצכמ ערה
 םהילע אנדאיסא

 והדבגא ךילע בללנתיל ךייאג
 ערה רציצ תפש אדיא, םאלפצ

 "'שרדמה תיבל

 והדהג רצכניו רסומ+ רהאדס יפ ארקה אמתו
 תבאת ףאר אלע םוארדי ידצ עימגו והנמ- לבתו

 הלצ ול התפיו אווָצי אווהו ישמי אווה םייאד וכי
 ה"ב ב2



 שדקה ןושל

 וכ .דומלל סיסע | עוכקל
 סליל | ידיתו | סוי = ידומ
 סיעיו פופכסכ ץרפכו
 דע ופיססרמ ודמלל סיכומ
 דע סעפכ סעפכ ותירחל
 סיעוכק 7737 | ויסי = יל
 דיפ וקעדכו סכוקסס 3
 . סלועל וגממ וקומי مذ

 'יריכזמ וככס קפזכו 55 =
 םיס גיסי . יתלַכל סיריסומו
 ןפולו ד סוסכ ולוכנ م6
 כמוס וז סעדומ רספכ
 'סייכוסד שנודע ₪1 רוסיק
 םקוכלמד סכידמו ספעפפש

 סקעו רם6 ماقول. ס'רי *
 ןורוכ

 המכסה
 יברע ןאסל

 ןמ והצפחיו והלקע ה'ב

 ןוכיו בונדצו טרנ עימג

 אגרד .ןמ | אלעיו ישמי
 אייחצ צני ידצ אתח אגרדל
 זרקה | א"הו אמיארצ
 ٠ ייחצנה םלוע אבה םלוע
 صارم האעמ אמת حج ידלא

 ; םאודלל ןאיפו אלו
 אננאוכא ןמ בוגרמצ ןיחלדו

 ונוכיל צרשי ראצ
 איארקלל .תאקוא ומצצרי
 יפ אוופ רודיסצ ראה ف
 לילצ 'פ سالت ראהנצ
 דאיעצו תותבשאצ יפ ץצכבו

 הררמ نه .הררמ והרכאל והלווא ןמ והוארקיו
 והרמת+-73- = ןעןימב --ונוכי ידדלת4 | תרזה

 םהנמ ולוזי אלל םהלקעו םהבלק יפ ןימצצרמ
 אנמאלכ עגארי ןמ לכל ופרענ ךצדכו , םאודלל
 אלע רסאי םארחו ייוק ענמ אמת והנאו אדאה
 ריִגְזִמ רוריפצ دعم ןאעבט יפ בכס ןוכי دأب
 אצופחמ זראעובטמצ קוקח והנל האלומ ןדא
 . הלעתתש הרות ןידצ ןמ אויס אקרילואמל

 סויס



 שדקה ןושל

 ارا עומס יתלכ5  ןודכ
 וגירכד
 مدع לכו م55 ممم
 )6175 | וגיפכו .. סייקג
 'סרכ6ל רוכז 'ס هرم מטס
 ךידכפ = ללשילו  קחליל
 לע לסרטי סרוזפ 55 ןכקו
 וגיקוכ6 .תלסכ לעו וקלכס
 ןכקל , ללוג | ןול> 5
 סמוקנו , 35255 ماد
 'חכזכ هزت. 56 مدت סלעכו
 ןכדסכ | ןידימפ  קדל יחכז
 סכרעו . ןקכלסכ ןיפסומו
 סילסוליו סדוסי ممر /”جذ
 תויכומדק 'יכסכו סלוע ימיכ

 محد ופטס סל

 המכסה

 יברע ןאסל
 ןמו הירי אלודצ ןמ אויס
 הבוקעצ והלאנת ףקאכי
 והדחו אווה לבקי והבנדו

 ואגרתסנו ןייגאנצרשיעימנו
 ןא אוה ךורב הקצל ובנרנו
 אנתאכא דהאע مرج רכתפי
 עמניו בקעיו קחצי םהרכא
 אפדקמצ אנצראל אנהקמג

 צ אנר ביניו םילשוריו ןויצ

 אנל ינביו בירק אלע חישמ
 אנדעוא אמכו שדקמצ -תיב

 אלעו השודקה ותרות 8
 ק+"בנקצדקא | עומנ רי

 ומסו = דח6 'ס סיסי פוסס סויכ دقو לכ לע ךלמל 5 יהו
 | : ןמס וגימיכ סרסמכ דחמ

 דוככמ ק"וכס . "עי סכר'ג 1م ספ סיטדק ןל סיעוכס 5
 :"ס וגל כ'קעס 'ط متع םדחל .ך"ז סויכ סידמולו סכופס

 . ل זונאמ השמ ןקז ריענס
 [ספוחכ סוקמ]

 نم יכרב ףסוי مث

 סיימא םומכ יכררמ هد , ע'ס ןהכ ןשוש יד ןויצ ס'ע

 סותסס לע יקסכ יכנס םג

 ..שפ ןהכ קחצי-ר

 ן"ידיו 23 דוככלו סידמולו 'כופס דוככל
 .  ף'פי. םיזרז ריע ספ م”ذذ סעוכס ספג . "ככ ך"מכס ל"ומס
 ג'ו ןהכה ם"רהמ ג'סי رد طم ןהכה םולש ס"'ע

 א



 תוחתפמ
 ןושאר קרפ

 הבותצ ןאביב הבושה ירעש

 אנל םהאפי . א'ע 'ב ףר | 'וטקס תלעמ רפכמ כ'ע م ףד
 %טופסו , סיככר יודיו וסמו

 קרבושתלק+4 תגרד , ערפט לכוססו | | ןכרק  (יכסש

 : : , רפכמ סמ לע לתשמס ריעשו

 دار שאהר רסספיו , ןקתעסכ ןירפעככתמס קוריכע+

 יודיו] , רפצרקזרפקצל

 רתכא והמזלי שאה ןברק ביגיו دؤر ירו مسدد

 והמזלי שאה והצללכו והבחאצל ררצ למע ירו

 רפני שאה אלע חלתשמה ריעש ןברקו , רתכא

 . ליטעת רינג ןמ ענארלל וחמאסתי' יד6 תאבונר6ו

 ינש קרפ
 תננמהראפי א/ע 7 ףד | ספופלךור5 ס6רפכמ , כ"ע 'ר ףד

 | , , סיקמכ סד5 رادع תוריכע =

 = עגארלל םזלי אדיא תככוקמ סכוטתק درا ןאז סזילכו

 סירופכס סוי כרע פודוקתסל ךיר5שו

 ידלא והתאבונד ןייביל كيري ןיכש סורכרו | ל

 יפו , םהיב בנדו אטכ دم , רפכמ 4. )8  וריכספ

 רזרכא תקו אווה אמא | יל دس פפקכ

 הצלע רקתפיל קחטצי יראו , הבושתא הלובקמ

 שאהו , הלכאמצ לבק רופכ ברע יפ והתאבונד

 תייפיכו , םהילע רפני רופכ ירצ תאבונרא ןאמוה

 . והק אטכ אדיא והבחאצ ןמ חאמס בלט
 ףר



 קרוחתפמ

 ישירש קרפ
 הבותצ ןאביב = הבושה ירעש

 + تقفي | סרקכ יו , וריכמ פמו וריכסל .אנמהאפי , א'ע ד" ףד | פטסט ימ רסכמ כ"כ לט ףד
 مود םדחאנב אריא ימו | עשר וס יכוכיכ וס م5
 1% לע : 0סותו קולמק גבע  סקיכש
 תרפצמו ., וזכה 7 כ ל ןיעקופ مدخل م20
 שס+פוכ וקרבחרקצצ | רוכעמ دقو סמ ذل ر 0
 3 : קומוק | ידיסתו , ןוסקר ןושקר
 .ןוכשס+הו , סששמתי = סכס סכועכ קכח סככ שי סכועס
 1 סיסורוקיפ6ס ןס כמו ,קכס ל תנממתפי ירדלא אווה קפל טס ןיפס ספוק יפו ימו

 תבוקעו', "עשר, אלווא ו هيما رق لأ يش ناب ع
 שאה אלעו \ קמע ירא תוצמצ אלע םדאנבצ
 שפצה مدربا . "הנשה שאר, יפ רפושה 10
 יריסזר ידצו , ןושאר ןושאר ריבעמ לאקותא
 , يود . םלוע יפ הצצח ודכאי םלועה תומוא
 םלוע دو אצצח םהדנע םל ירצ ןאמוה ןוכשאהו
 "םיסורוקיפא,ואממסתי ירצ ןאמוה ןוכשאהו ,אבה
 אממסתי ידצ אווה ןוכשאהו 'םירסומ,ו "םירמומ,
 ."הכלהכ אלש הרותב םינפ הלגמ,

 אנמהאפ+ . א'ע ג'כ ףד סעכרל רסכמ .,- כ"ע זט 'ףד : יעיבר קרפ

 ודקטטעי داع = אגאה 4
 ف . סבראנבדלא אלע مور ورسول



 תוחתפמ

 ישימח קרפ
 הכותצ ןאביב הבושת ירעש

 אנמהאפי . א'ע ט"כ + ד | לס סריקכסמ רקכמ כ"ט כף
 دو רייפתלקנ ירש 7 סיפפומ | .ןַתיַו = סדק ריכ |

 ו

 וא חילמצ יפ והפפנ .יששמי בחי אריא םדאנבל

 . ךלאדל תאנייב בינו . אל
 ישש קרפ"

 רסספי . | תצ'ע גדל ףד סיקוספ סמכ .רפכמ ,' دكت ג"כ ףר

 ירש רסאי םיקוספ םיסו د ןיכטכ סככס .סיכירפס

 קטס عا , ז"סועכ ערפכש םטס
 ךאד יפ םיהפת םהמְֶזְכּו  עיפנט טס שיו , כ"סועכ ערפכש

 ₪ 'סעכו ז"קונטכ
 ירלא בונד אמת יראו

 ידלא כונד אמת ירצו , הזה םלוע יפ והצאלפ

 ידלא .בונד = אמת יראו , אבה םלוע: יפ והצאקפ

 . < אבה םלוע יפו הזה םלוע יפ והצאלפ

 יעיבש קרפ
 אנמהאפי . א"ע ה'ל ףד 7 ₪ دمدد 1 יו"פ ףד

 0 שאפיב סכופפ .ךירלסו , סכוטס לעכס

 ا ןיכ סטעמ ססכ שוש راد סוריכעל

 ירצו הבושתב עגארש | ליש לכוסקפ .קנכמ | انت

 אוס אבותועוגר קחטצי ₪

 תא:בונדצ ןמ אווס , לעפ םהיפ ידצ תאבונר\ ןמ

 החוילמ שאדק קננמהראפוו | .לעפ םהיפ סיל ידצ

 | . קרבושתא זרגרד
 ףד



 תוחתפמ

 קרפ
 הבושת ירעש

 רכש וסזי6 רסכמ ,כ"ע "5 ףד
 סיעשרס | ןועריפו סיקידלס

 סליכ6 مذا כ"סיעכ ףוג 06
 لأ ممدو יס סמו | סיתש مذ
 סמטכסו טפכס ליס סמו , סניכשק
 ; סרופכ סרומקס סמקכס פיס סמו

 . אלכאמ אלו אפפגו ףוג אמת םל אבה םלוע יפ

 ויז. ריפפת אווה שאהו

 שפנ

 , ברש אלו

 ריספת אווה שאהו

 ינימש
 הבותצ ןאביב

 . אנמהאפי . א'ע د ףד
 هما קצווה שאה

 אייקר שאהו םיקידצה
 ירצו , םיעשרצ תבוקע

 "הרניכשקר

 שאהו המשנו

 . הרותה יפ הלוקומצ המקנצ אייה
 יעישת קרפ

 רספפי . مزن 'ג ףר יקפפ دمدم . רכש המ ١

 הרותה יפ רפאי םיקוספ لل
 . ךצד האבשי אמו תוללקצו תוכרב< ןינע יפ

 ירישע קרפ
 םיטמס ךכמס רסכמ , כ"ע 5"ט \ףד

 תוכפמ ריזססלו דומעפ דיקע
 סרופמ | סושו , סכטויל דוד תיכ
 סיקיככס | ירכדו סרותס יקוספכ
 ךירל סקס םישמס ןידו , 55م ספ

 ; סיפפומו קוקו סוטעפ

 אנמהאפי . ב'ע ב'נ ףד
 זרישמהר ךלמ ירא

 עגנריו ףקויל רעתסמ
 רתכא רוד תיב תנטלצ

 יקוספ יפ ןייבמ קנדקצה ידדלאו , קבפצצ ןמ ריכ
 חישמה ךלמ ידצו לכצ םיאיכנצ םאלכ יפו הרותה
 . ביאנעו ריאמא למעיל םזלי مج

9 



 תוחתפמ

 רשע דחא קרפ
 הבותא ןאביב ١ הבושת ירעש

 קננמהאפ' | ב'ע ג'נ ن ףד صدد وقع ר6כמ כ'ע כ"5 ףד

 םשיא ישיאתה ירט =" קשש קמ ה
 איינרא " תושקה .ךפס-
 אהעיאבטב | אשמהתת

 مدد ידצ ممل ןמ  ה'ב مجم תצהיפ םצצר ירא
 לארשיק مو הלש ףקקויל רעתפמ ירצו אהקלכ
 חישמה ךלמ ירצו , חישמה ךלמ ןאיג לבק איכנ
 דחאו לכ ןייביו צרשיל "مدمج مرمر "סחי,א יטעי

 :םיטבשה ןמ טבש אמא ןמ

 רשע םינש קרפ
 קצנמהאפו בע ה"נ ףר | טוספ ךיפ רפכמ כ'ע ماد 5

 תיינ ןוכת שאפיכ 5 تياض
 יפ םדאנבצ דצקמו ל تانيا ا

 ראעפאו הלצ תראבע
 ידצ .ביררתצ שאפיכו , הרותצ תיארקו תוצמצ
 אתח ךצד אבשי אמו אסנצו ראָגצצ היב וברררי

 תבבחמל הרותא וארקיו תוצמא ותבתי ונוכי ירצ =
 : בגאול ףיכ ךורב הלא



 המדקה
 וסקס" مورد ךכלגס حمد יכ ענפה םיגכי] بدر ריכי

 ספ יכ ופ סילכפ رعق.دعق רכדכ דכלכ 585 סכס ملت
 רמי סז וניסס יכמיחלס ףסכ ילכ וילכ םויסל דומחיו قومد مرق
 50 8 86 هد גיש ספ دال = רתוי כס ילכ סתויסכ יכ
 וס: ךפוכסמ ان .כיפססמ كدر 0 סירתק 35 כמת+ ןכ م
 סוס. مدد ימי-לכ יכ וסלמכו . וללמל "פסס סמ .לכמ دق ףדויסמ
 וסעכ ססעמכ תומעל גיפס לש סמ לע ספכחו زاد: רעל ףיִּפולכמ
 טימיס .תדירי = ; תומוילו םומולע .הונכסכ ומלמ קח קיִכָמ סזמו
 ןופ רסס < תיחפנס וקולתו ותקופת مق קלמל תולכדמס הכילו
 مم 6 | ודנגל. סילולעמ זיפ  ותוקרכו 7 קרכסו ךרְט לכ
 امدح סלפמ יפלכ 7م ןגולתי וכוממּכ ו ופונכ ענפו % וסתוכי
 גיססל ורזע 55  עודמו 552 55135 וילע לזג סמלו סמ לע 0
 וזפס ותדמתו م م טיגסל דסמל סופמ תוכרסל ותק וע
 مرقم مق مقاما וכ 202 כס ןיי וכומממ תונקל וה
 ןדכמו וקמל .סמס ילולו .ומ> .קלעופו הכס לכ زم دوم וקסחו
 וקעד ןורסח-יפכ סוסילמסו ןמזס مم םוכנל לוכי هل וספגו 9

 | : ופעודיו
 לוס ךולכ לרוכס יכ סיריכמו סיעדוי סימס סימכתס םלוא

 مام مز סלח مارق: סללפכ סמכחב ומלוע ת6 3
 סוקפי عم. هدد 06 כ 57230: م70 ا 20
 ולליו דככו تعم רוי ןיכעס סיסי תככסס ןמ 26 סמל 6
 هزمت 5 יתככסס هد סמי مذ סו יתרכס וניסס סמכ دست
 לס , مج ךוכ مدرج درزن דימפ למי דכל יתככסס % קר 5
 ه3 مدد خطأ 0 ופילמסכ | סיכרס : וימחככ לס יכ د
 סמכ לכו . יטמו לק רתויס ןפולכ יפככס רפויסו 057

 רסס



 יברעטב המדקה

 תיבתתלאב וקרלקע טח*ו םדאנבש םהאפתו ףיכ

 תרעיכטב ףללמתא ירא ןאסנאכ | ירש ףושי

 ידא יישב ףקלמתפמ אווה קאיתשצו אוהאשש

 םראנבצ אהזרשי אריא והנל , הדארח והל םיל

 רעב ןא ךש אל  אצפ ןעאמא והנעאמא ונוכיר

 , בחאד ונוכי ןאכול جدخ לוקי ךצר קחלי אמ

 ןמ ונוכי ןאכול לוקי דיזי ךלאר קחלי אמ רעבו

 +ררדע مدع המכו ריב רתכא ראנחאצ סאננא

 ילהאנלא דאה ראצו .ךלאד אלע ולצצח םאנ

 ידצ אלע ריהנהו הרצח באדעטב והמאיא עימנ

 ךלהאד ןמו , והבחאצ והקחל ידא ייש קחל جحا

 ..ראבכ תאירורצ עאתמ עיאקב יפ והספנ ביני

 ךלקצרו , רורבצ ייפ ישמיו , רוחב יפ טבהאי

 רעב ףושי אדיאו איילהאנא והתוהאש לצצחיל

 תידיא וא והדצקמ קחל ןמ והכ ענאמ ייש

 .ההדנדבב וא והראמב תאירורצ תדע והוקחלי

 אוה ךורב הללא הילע םכח המ אלע םולי רושי

 אלומצ והקחתל حد שאה אלע בגעהסיו

 וקרדוצקמ אלע לצצהיל ריזגו ריתכ לאמ עמגיל

 רסאי בטצרש .ךלאר ןמ ירשי תמרל- וא , 'דמא

 אמת كد צחצ יפו , האערו دودو ףיכ רכשיו

 , ריכוו םזאל دس סנז אתח רצק אמ עימנ ف
 ריציו



 המדקה

 ל ןמ ه765 0 סוסילומ .דוככסו جرمانا 502م, 3720 ملا ןוטלכ ולכד .סוכס תכסמכ סיטודקס וליתוכר יתעדל ןקלו 3"סועסו ו"סוטס  תומלועס ינסכ | ומלט דכלמ סוס לוסכס مالت תלמכו 960 .תועכס סודמסמ קר סילפמכ .ססירקיעו ספדוסי סיעספסז קוסטסס כור וכ ס"כ ותעד לע ופריכעמ היס יכ 83 רוע | ןוגיו כעל "م פויחל סדס) תמכוג וזפס סערס סדמס יל דבלמו : ( "1 ס"כמרס לודגס וכיכר ססמ ס"פכ סוס ןוטלכ לכסס רסומ 'סל 'עו) ותככסו ופעידי ןורסחל סדפס דלמ קל סוס ס% לכ תעדל  ןוכסקסו = סרוסמכו לקסמכ 8303 סמל סטע סלכו ווודעו ماجد יללכל תמו דסח 0 תוחרה לכ יכ ןפוסכ . ماد رأي סלמפ دال סירפעו סיכסע ינימ ל ודמעי נס סכיקמקו סופר .סויס) קל סדלס مذ מל 0 לכ .ןיח ססימודו קקרכסו . סדולסו רכ לעסוק סומס יל , קורפומס רססמ عطل יולמ רתויו לוז .רפוי ןפוקכ .תוכוזמס סלועכ  םילמס וימחככ 'ס 2 הפרג תורתומס רסס סע ופוסילמ 23 ןיזמס .ןוזמס יל ססרפ וז ךכד לעו , ןוזמלמ .רפויו פו יולמ רפויסו לוז רפויס ןפוסכ סנידמו סנידמ ריפו ריפ לכ סימס וכל םילמס וימחלכ :סו ووفر مارا סככס تمم סל ךכ לכ כת לוי לו ולחל ולוסל קכדס סימס ל5 0" حم دم . סופי 58000 רול ح37 סייקסיו דומעי دو רספס לכי مذ هو סג 875 קל مجم סקסו 2 יכ .ןוזפסמ רסוי סדחל סיכרלכ ,סס סימס קו . 0 לכו 2 סלב טעמכ .דסמל יולמו לוז 785 בתויס = ריוסס | וכל םולמס וימחרכ סו .סימוי וס 5“ סרידעלכ .דומעל | 5 לולי ןוזמסו סימס ךק . ميرو קומי שיח לק סידחפ סיענל סיס م5 .סדססמ דקפי مم ריוקס "ל - ויססל לקו .יולמ רפוי לוס ססכ درر יסככסס רכדס יכ 3697 658169103 دعما . ןוזמסו סימס , ליוסס טסו 76) סיגוס .ססלס וכיכפל 5 לסמל , וקלמ) ספק רפויו טעמ רפוי סיסי וכ 00200 עמל 6
 טלועס

 . היו



 יבנרעיב המדקה

 . והכאלהו והתירורצ אווה והדוצקמ ידקא ריציו

 סדאנבלא דאה ןכאלו הרכאצו איינרצ דאה ןמ

 קרקו-לא יפ ץכביו שעריו קמחי ריצי להאש

 : וההמאהפו והפרע ץקנ דק אלע איינדלאו

 ולקעיו ופרעי ןייקיקחלא אמלועל ןכאלו ,

 ביגע םלעב איינרצ קלכ קצוה ךורב שודקה ידצ

 וירניו ובקלטי םלו ,רכאו אדאדח ردح حرج ירש

 והנל , טקפ אסיעלל המזאצ אנאחש אלע רינ

 רצאפלא יישלא ארו אקשיו םדאנב درزن הדיא

 مثول ריתכ הילע .באעצי , היב םוזלמ סילו

 ןמ אהח ץקאנ ריציו םוזלמ סיל ידצ יפ והדהנ

 םזאצ אלע אקשיו ירגי ףיכ אמאו , םוזלמש יש

 ןראיאנת ול למעיו אוה ךורב הללא והנואעי +

 אוה ךורב הלא ידא ופושנ המכו , ליהסת עאתמ

 קצמזאק רתכאא :אזאהא קקכ איינדצ קרכ هد

 . הסיכר רזרכאלו הדונומ רתכאל אייפיכב

 .םוהקלכ  ןימוזלמ םוהסיל دامي איישאא תייקבו

 . ייצגו צלק ןאמוהו ןידונומ םהסיל ירש אייפיכב

 ןימזאכ גייאוח תלת אמת ופושנ ךלארֶל אתימאו

 טוקצו !םימה] אמלאו |ריואה) , אוהאצ ןאמוהו

 ודגונ סהתצח יפ חילמ ומהאפתנ ףיכו [ןוזמה]

 רתכא אתאלתא ודאה رص רסאי םזאלש ויש ירש
 نا ןאכול אוהלא | هزد רדוגומו םיכר

 סרקככל مع وعن



 המדקה

 ילופס مق: قرزو) סדחל درو دونم عم ס960 תודמס יכ סלועכ
 סיפלוחסו .'יכוסכמס ד5מ וגולכל סלט هذ וכופכל 05 וכממ לכו
 دمج סס هج לס קודמס ןכו וכוניו ויתוגפד דלמ ויפע סיסכס
 هدم ןיכס ספכו \ וכיכחל סדק ןיבט סמכ , עספו ممطم לכ סכיס
 "مح סידדל .יכסמ דיספמ תוערס תודמס حمم ףדולס למכו טוקמל
 קוערס مرورج ילחמ שםכטל סד6 לכ לע  סוטמסו סכוקס 09

 معقد םגעלו סמ 555 םרוס هم יכ ممزق רוקעלו تاه
 סינפל רשת | םיפסל םכופמ ערפסו . درج לכ مأمور مقوم לכ

 ן ןובספ 15 مرت مزمز הזכ تق יכ סעכס וכרדמ تاتا עיסרסו טס |
 : ןמ סטמ "= רסוסלו רזכסל וירכעכ ויס. רסל תוכיסס مم دما

 ל"

 תפוכס ومرح וסכיסזי סלותסש ומכו . ול לפרו כשו ספלסו וס
 ןוסג 3523 .יפלוקכ ממ לוס ןכ וקלחמ סימרוגס קוכיסס סקולמ
 مق دأ מרוגס סכיס לכמ רמססל סכוסה לעכס .חרכימו

 : עספסו קסטחס
 קוחס םיטפ = יכמיס דומע לכשי רג סלונס רופמ ووو 9

 סמכ3 = סקזחס رودد ל'ז ם"במרה םודקס וכיכר مدد
 دوو مق اجترت סילסימ3.ךלספסל ךי6 סעדל مقود פומוקמ
 לע ידמע .סוימו ."סכוסת תוכלסכ, 2531 = סייקלכס סייקס ןפ
 קומככ :ןטק סז רפס ידיכ .תויסל تور סתלכ ספסכ) | יקעד
 סג סלילו סמוי וכ תוגסלו וללכ ףפוקססל לכוס ןפמל مادمت 0
 ₪506 סיקכדש-ןיכ:יכ دك: مذ וכ  ינסכדפ יתכ6למ دوق هود

 : 53م יפכס דוס 5ع סעככ طعطصعف וכו ןמזח תע جرف
 סלול םילוסל יגרזע جد דע دعم לוס رود 05 סדופ התעו

 הנומאו תמא וסקכקמ .ספכ כס זס .רפסס

 7-05 לכ ללוכ פוקו הבושת *רעש مموج ודלמ
 סיכלמ- סוכלסמ 3'יפו :0"יפ סע 'וסס קוכלס
 'ככ רסכמ הבותצ ןאביב ינכס ודלמו =, וכיכפמ דמ)ס רכרב
 סכופת | دريعد 'וסכס לכ مق יקנו לק יככע

 ויקספדסו



 יניב המדקה
 ריִנ ןמ ןיחלא יפ קיאקר תררע ריִג םדאנבלא

 טוקצו אמצ אמאו , אפויו םראנב\ תומי אלסע

 ןיראהנ וא ראהנ םהיב ריִנב שיעי סדאנבא רצק* =
 קצוהלא דגוו אוה ךורב הללא ידלא ופושנו

 רסאי ممدود רתכאלו. הדוגומ .רתכאל אייפיכב

 עופר סנז محم دود והנאכ אוהצ .ראצ בירקתו

 סזאל אווה ידצ אמא: ופושנ והתחת ןמו ןייש
 ברשי هدد והנל טוקלא ןמ רהכא םדאנבלל
 סמכ אעברא שיעי רצקי טקפ.אמא دن םדאנב
 שטעי ףיכ ןכאלו ,ןייש קכאי םל ולו םאיא
 רצקי םלו והקלה יפ והנאסל קסלי םדאנבלא
 תקוצ לצוי .הדיאו كالا תקו ןאכ ןא רככאתי |

 אמא ירא ופושנו שטע<ב هع ריהכ היב םוזלמצ

 איפיכב ןאכמ לכ יפ אוה .ךורב | הלא .והקלב
 רתכאו .רתכא הסיכר רתכאלו הדוגומ רתכאל
 ירא ךארכ ופושנ איינאזימצ דאה אלעו טוקצ ןמ
 תייקב אעמ וטווקי ירצ גיאוחצ ונזוונו ומווקנ ףיכ
 , ןימוזקמ םוהסילו ןילצאפ ןאמוה ידצ גיאוח ام
 דוגומ רתכאו סיכר.רתכצ אווה טוקצ ידא ופושנ

 תייקבו רבנעצו ךסמא והנל , גיאוחצ תייקב ןמ
 حرج םהיפי םל םהאבשי אמו אנימתצ ראגחצ
 טקפ אודלל ומזלי תאקוא רעב יפ רינ אייחלל
 < ןמ סאנגו רסאי תאבושע אמת םוהתצבקו



 המדקה 2

 קרוקס ןולי ןטמל ןטק םיככפכו קוילופק תויתוסכ ולכ ויתספדסו
 ןמוס .יעוסעקמ לכס .ללסל )تور ו> סתיסו رطل תט לכב וכ
 סייח סיקט 553 - ףפוקססל סיתוכיפכו סכותס יכרדכ כללו וילכסו
 ןיכ סיכלסמ ו למי טז רפס .יכ .סוקמ יכנס סוכו . סלוע ךלמו
 לכ5 סופס د37 לוס יכ סיקוחלסו סיכולקס 'םי  קיכ וניח לכ
 קדקס 35 לע ונרוזפ ןכקל סנועס 252 סימטס תוסורפ יפכו . םפכ
 . 'טיל חיסמ = . ?סונס תקיככ סלוכגל סיככ וכסו וכידעומ תירק ןויל

 : لصق וכימיכ סכסמכ סכולמס "סל هم
 . פעס קנס ןסיג متم לוס ןוטסכס םדחל ןוקסכס סויכ ח"וכה

 : ץ"ס ןהכה השמ ס'ע . 5 וכל

 .רפסב ןורכז
 رم واي [ד'ק ود פוכרכ] םנופככע .ספפס6 ססילע אנדא'סא =

 וסמשדק .וסדימסלס ול כד יסכז ןכ ןכפוי ןככ "ןרמ
 וכ ןל "'ךס ל סוסל ام ככס% حمد וסודסנ ףיכו יככי ר05סספלש ןיסו
 ריי סול גו יגוס סויכ دراي ןלטלל ווס יד6 סדסככ ס6דק ינוע'פרי
 יגטכרי موق . סודת مدذ וסתקמח סיילע קמחי קרילו רכק6 י'פ
 רילכ مجمد לעמו וסכעס כ וסל כייטנ ר'לקנו סודת סיל וסתטכר
 ס"כקס ןט6ל56 עימ'ג ןסטל) ססדק ינניע פלר יד6 ןיחלדו , יכככ
 וסקקממ םיילע קמחי דיפו סיסדו סלודלל موممر «م ماج رأي

 וסרע(/כ כייטכל ר'5קכ סלו ססודלכ וססטכר יכטכרי דיו ססודל |
 סנסיגל לדחמוו ןדע ןגל לדחסו תסיסכפ זוז יתטכק למק יד קדסיזו
 כחל . ? יכככ סל | ףיכ'פ ינוע פרי סוסנמ למ י'פ ףרענ 551:
 مالم רככ'פפיו סכוכפכ ע'גריו רלככי וכלק همم قمن ףיכ כלק\
 ס/הק וספיסע'פו וסכלק 'ף/ל'לכיו .5מילד6 וספר לקו ס'כ סא
 .בספי סלכעמ , דימס ידגכל 'ס יקיוט קוספט לק סמ קככקיו 6
 דעכי هدمت ןוקי ךטדכו ק"יקס ספדק "مقل 152162 567 וסס'פכ

 لعاب : قدماي חילמ6 רו יר'גיו כרקיו יכוד6ט ךמ |
 ל 4



 יברעצב המדקה
 אמ עימג ירא ראצתכאו , םהמאקמ ומוקי ידצ
 ייוק ןאזימב םוהלכ והתיינד יפ ה'ב הלא קלכ
 הלא ףוכ עבבתי ןמ לכל םוהפמ צרו לצפו קח
 אדיאו קיקרתצב אגאח לכ יפ תבבתיו והתעאסו
 לכ ידצ ףרעי ןוכי תאיצוצכ ץעב םדאנבצ רצני
 . והתמאהפ ץקנו והלקע רצ ןמ ריִנ ךצד

 אוהשצ תעיבט איינורצ העיבטא ידצ 6 ףרכ ןמו

 אשיע שיאע ןוכיל םראנבקל בבסה קאיתשאאו

 בבסת درج ךצדכ , דכנאו בארעצ תשיע אמושמ
 אנאצוא אמ אלע איצאעומצו אפצכומצ והל

 ויני יצאעמאצו תאפצכומא תרתכ ןיאק ה'ב הלא

 סאס+ ןאמוהו ןיינורצ עיאבטא ןמ ריִנ ודבגניו |
 צ דאה ריציו , אפצכומו אייצאעומ לכל .ארמעצו
 לאו .ידאה תאינד זוגנצ רצאכ להאגצ ןאסנא
 יקרפלא יפ אנדאיסא וצק אדאה אלעו ארכא

 סדאה תא ןיאיצומ רובכהו הואתה האנקה תובא
 ןוכיכ בחי ידצ הרָגנצ תעיבט האנעמ םלועה م

 םמתי בחי ירצ ,אוהאשא תעיבטו . והבחאצ לתמ
 ידצ ראקוצ תבבחמ תעיבטו , והצרנו והתוהאש
 והוהצקיו והורקקוי םאנצ שאב םיאר .אננמתי
 םדאנב ךאלה יפ בבפלא ןאמוה אתאלתא ודאה
 לאו ,הזַה םלוע אייהו ידאה איינרצ ןמ והגורכו

 הלארד \ ןמו , אכה םלוע אייהו אייהאצ איינדצ
 ומככ



 ינועציב המדקה
 אמא אלע ונייב םלו אלמגצב אנדאיס ומרכת
 ןינתצ תאינדצ אקיקחצ دو והנל םהמארכ איינר

 : םוהמאככ יפ ןיעומנמ
 .קורע עללקיל סדאנב לכ אלע םוזלמ אראהבו

 :םהעבאותו ןאמוה זיינודצ עיאבטצ וראה
 .:אתחםהנמ ייש חיפ לצפ אמבר ןזוי םוי לב ריציו
 ןאמוה ודאה ידצ אננייב אמכו םאמתצב .םהאפוי
 = אדיאו + א'יצאעומ לכ ודבו אפצכומ לכ לווא
 .והתאיח רצאכ ראצ םדאנבצ םהיב ךלמתפא
 .אלע םוזלמ ייש הדאה אריאו , למאכאצב והספנו
 אלע םוזלמ רתכאו רתכא , םדאנבו םדאנב רכ
 וא טלַנאב ןייטאכצ ןמ קבאצ ןאכ ירא ןאסנאצ
 ןוכיל "הבושת לעב, ראצו באתו עגרו דמעתמ\צב

 .עיאבט<+ ודאה רהא עטקי אתח ראהנו ליל םמכי
 :ודאה והנל , אלטעו ריכאת ריִנ )م לאמכצב
 .אטבצ יפ בבס והל ונאכ ירצ ןאמוה עיאבטלא
 ריצי היפ קספלמ םהנמ ייש בקקעי הריאו
 ךלאדו: ןילוואצ והתאיאנתל והוצריו והודבני
 'ןדבצ ץרמ,ב ץירמ אווה ירצ ןאסנאקל האבשי
 -לבקא ביבטצ ביגי ףיכ داي ץארמא סאנג ןמ סנגב
 ן והובאנ ידצ באבסצ ןמ ץפחתספיל היצווי ייש לכ
 אודצ והל למעי ולו ךצר ןוכי םק אדיאו ץרמלל

 ןוכי ךאדכו , והצרמל עגריל רפאי להאס ראצ



 יברעצב המדקה

 יבאבסא ןמ ץפחתפי םל אדיא ידצ 'ספנא مدصر اب
 לאבו , דלואצ האטכו והבנדל עגרי אמבר ףאכי

 : םיאד ינהתמו ןממצתמ ריצי تايد ןמ ץאפחתסא =
 ווצ .קיצפצ רייסצ ביגעצ םלאעצ קבאצו |

 וחבאתכ יפ ל'ז ם'במרה שודקח "בר ןואנצ איינדצ
 רסאי עיאקב יפ הקזחה ךי האממס ידקא

 'ספנלא ץרמ, יפ אוודצ אנאטעו חילמ םלכתא

 ינוד עבט לכ ןמ ץאפחתסאצ תאיאנת אנמללעו =
 באוצקאו לדעלאב יששמתמ םדאנבלא ןוכיל +

 אייחלק אכזיו ,והתעאטו הלצ ףוכ ممكن אתח =
 ردد ץצכמ צבו | , אמייאדא איינדצ יפ אמייאדש =

 مرج אררו םתו "הבושת תוכלה, دف ךצר רסספו
 יגנרתפמ תנכ קבאצו דיכוו םזאל אווה המ כ =

 תפיצב עובטמ הדאה ףיכ רודיס ידיב ןוכיל
 ירלא תקו לכ היפ אייארקצ תמדל نوال רודיס
 טכראנב תמרכ ירא ולו והנל אחאר ץעב אקלנ
 צח לכ אלע | הקוצ ןמ רפאי דכאתל והבלטת

 תקו אייוש אקלי דבאל והלאב םדאנב טחי ףיכ
 הלצל חדמצו רכשא ןיחלדו , אייארקלל הדאז
 רוריסל דאה תעכטו יננואע ידצ אוה ךורב
 זוז והלכאדו 'הנומאו תמא, והתיממס ירא
 אווהו 'הבושת ירעש, יראה אהיגלא رص רדארס
 שארח רצפצ אעמ "הבושת תוכלה, תלמג עמני



 ינרעיב המדקה

 . ל'ז ם'במרהק םיכלמ תוכלה ןמ ןאנת רצפאו
 ןייבת אווהו "הבותצ ןאביב, אהינא דאה ןמו
 אנניכ אנראכ לא הייברעלא אנולאב ריספתו

 . ןאפכ ףורחב האנעבטו , "הבושת "ירעש, עימנ
 די ייפ דונומו להאס ןוכי תמדל הריִנצ אייפיכבו
 ץלפכתת ךצדבו ,ןאכמ לכ יפו תקו לכ יפ יראקצ
 . תקוצ תאטלנו ערה רצילא בראכמ ןמ ספנלא

 . הסרדקמש ההותצ תיאנה יפ ואששמתנ ונוכנו
 .קרלצ לצ תחת וללצהנו ,ןיבאוצמצ אהתייאצוו
 ןא تبدد ואנרהפנו , םייארצ ייחצ אוה ךורכ
 וארקיל תאקוא ומצרי צרשי ראצ אננאוכא עימג
 ךורב הרלא | ןמ ובלטנו ואגרתסנ مدد , היפ
 ;רפדקמלא אנצרא אלע אנתלמג עמני ןא אוה
 התיהו דוד رو חישמ مرج ביגיו םילשוריו ןויצ
 . ןמא ונימיב הרהמב הכולמה 'הל
 שדח مرح ןושארה שרחל ןושארה םויב ח"וכה

 .ט'פןהכה השמ مكن 'ה ונל ר"תעה תנש ןסינ



 ןאביב הבושת ירעש =

 הבותצ | אוהו ,תחא השע תוצמ
 אדחו השע תוצמ קרדותיו'ה ינפל ואטחמ

 ידרא אייהו םירקעהו וזהוצמרואיבו
 הללגבו המע םיררגנה

 ןכ טלאנש ע2ר' | | ; ולא םיקרפב
 םאררקל והבונד |
 אלע רקתסיו הרש

 -לאו קרוצמדלת<43 דאה ןאיבו והבנד

 קיצגהיפ ןוקקלרעתמש תתיכת+ורתנח
 :אייתאצ לאצפאצ  יפ ויני

 טס ןהכה השמ ק"ע



 הבושת ירעש
 םינואגה ןואג לודגה רשנהל "הבושת תוכלה. אוהו

 : ל"ז ס"במרה

 ןושאר 2

 קרשעת אל ןיב השע ןיב הרותבש תוצמ רב [5
 ןיב ןודזב ןיב ןהמ תחא לע סדא רבע םא

 בייזר ואטהמ בושיו הבושת השעישב הגגשב
 [פרכזמכ| רמאנש אוה ךורב צה روج תודותהל
 זרקצ [ספ| ודותהו "וגו ושעי יכ השא וא שיא
 حر יודיו , םירבד יודיו הז , ושע רשא םתאטח
 שכשקר אנא רמוא ןידותמ רציכ , השע תוצמ
 دمر ךכו ךכ יתישעו ךינפל יתעשפ יהיוע יתאטח
 دودج רזוח יניא םלועלו ישעמב יתשובו יתמחנ
 תודותהל הברמה לכו ,יודיו לש ורקיע והזו . הז
 ידלעב ,ןכו ,חבושמ הז ירה הז ןינעב ךיראמו

 . 0 



 הבותלא ןאביב
 י'פ המכ עו'גרלאו הבושתלא עאתמ םינידלא בירעת והו

 דייסלא ריבכלא ןואגלא ףללא ידלא "הבושת תוכלה.

 ל"ז ס"במרה

 לואלא לצפשצ

 6 זרוצמלא אויס הרותפ ידצ תוצמא עימנ [6
 םהיכ םזלתמ ידצ םוהו "השע תוצמ, ןיימסתמ

 זרוצמ, ןיימסתמצ תוצמא אויפ לעפצב םדאנב
 שכדאנב םזלתמ ידא תוצמאצ םוהו "'השעת אל
 םדאנב ףלאכ הריא ,םהנמ יש לעפי אלל ענמאב
 רמעתמ אויפ םהנמ ארחא יפ קירטצ ארעתו
 ךלתנר ןמ הבושתב עגרי הריא , טלאנ אויס
 וקרנאחבצ האלומצ םארקל רארקתסאב םוזלמ
 ושעי יכ השא וא שיא קופפצ לאק המ לתמ
 ;ראנעמ ושע רשא םתאטה תא ודותהו 'ונו
 דעב ,לע ואצעו ופלאכ ארמ וא לנאר הדיא

 סוכמ



 הבושת ירעש
 לע ןהיתונברק ןיאיבמש תעב תומשאו תואטח
 םנברקב םהל רפכתמ ןיא ןנורז לע וא ןתננש
 רמאנש םירבד יודיו ודותיו הבושת ושעיש רע
 יביוחמ לכ ןכו , הילע אטח רשא הדותהו [ه ףיקיו]
 ןהל רפכתמ ןיא תוקלמ יביוחמו ןיד תיב תותימ

 ודותיו הבושת ושעיש רע ןתייקלב וא ןתתימב
 םלשיש י"פעא ּונוממ קיזמהו וריבחב לבוחה ןכו
 הדותיש רע רפכתמ וניא ול בייח אוהש המ ול
 לכמ [مدددصد] רמאנש םלועל הזכ תושעלמ בושיו

 : םדאה תאטח
 -לכ לע הרפכ אוהש دوج חלתשמה ריעש اد

 بو ןושל לע וילע הדותמ ג'כ ארשי
 תונוע לכ תא וילע הדותהו ماد ייקיו| 'אנש צרשי
 תוריבע לכ לע רפכמ חלתשמה ריעש ,צרשי ינב
 ןיב ןורזב רבעש ןיב , תורומחהו תולקה הרותבש
 ול עדוה אלש ןיב ול ערוהש ןיב הנגשב רבעש
 קרשעש אוהו , חלתשמה ריעשב רפכתמ לכה
 ריעשה ןיא הבושת השע אל םא לבא הבושת
 המו תולקה ןה המו ,תולקה לע אצ ול רפכמ
 םהילע ןיבי'חש ןה תורומחה , תורומחה ןה
 רקשו אוש תעובשו , תרכ וא ןיד תיב תתימ
 ראשו , תורומחה ןמ ןה ירה תרכ ןהב ןיאש פ'עא
 זררכ ןהב ןיאש השע תוצמו השעת אל תוצמ



 : הבותצ ןאביב
 טכארק רארקתפאב ןימוזלמ ועגרי ףיכ הוצמצ
 םכהלק ראצ ירצ בנרלא אלע והנאהבצ האלומצ
 ,השע תוצמ" ןמ הוצמ אווה רארקתפאצ דאהו
 קצנאה ףרעאתפמ' רארקתפאל ןאפל הדאהו
 זררמעתו תגוועו תיטכ והנאו הלצ אי ךמאדק
 םכדאנ | ןיחקד קצנאהו , אדכו אדכ , תלעפו
 דאהל עגרנ םל םאודללו ילאעפא ןמ םשחתמו
 רסצרקתסאלא עאתמ معمم אווה הדאה ,יישצ
 וקררארקתפא יפ םדאנב רתתכי המ לכ ןכאלו
 ןאכ داي ףקפצרכו ,חילמ רתכא אד יפ לווטיו
 ימסתמלא וא "תאטח, ימסהמא ןברקצב םזלתי
 והתלפג אלע ןברקצ ביגי ירצ תקו ייפ "םשא,
 עגרי رجم והל רבאל והדאמעתפא אלע וא
 ידדלתצ יש צב םפצב רקתסיו והלאעפא ןמ
 'קוספצ, צק המ לתמ הילע בותיו והנמ אצמ
 אלע רקתסיו האנעמ הילע אטח רשא הדותהו
 ידילא עימ1 ארכו . היב בנדו ףצכ ידא
 ידלק+ حب ןירדהנפצ די אלע לטקצב םזלתא
 רנע םכהבנד המאסתי המ תוקלמצב םזלתא
 רדצ המ אלע ובותי אדיא مام והנאחבצ ركام

 ךלה ירצ ףצדכו . םהתאבונד וררקתפיו םהנמ
 חרג לתמ ןארבא دو אויפ והבחאצל ייש עאיצו
 ف יהצלכי ידצ ולו . ايدام יפ אויפ והריג וא

 מוס



 הבושת ירעש
 : תולקה םה

 זרבזמ ונק ןיאו םייק ק"מהב ןיאש ז"הזב اد
 הבושתה , הכושת אצ םש ןיא הרפכ

 וימי לכ עשר "פא תוריבעה 5و רע תרפכמ
 רבד םוש ול ןיריכזמ ןיא הנורחאב הבושת השעו
 לשכי אל עשרה תעשר [ג" همم רמאנש , ועשרמ
 םירופכה םוי לש ומצעו ,ועשרמ ובוש םויב הב
 רפכי הזה םויב יכ ןו'ע איקיו] 'אנש ,םיבשל רפכמ

 : םכילע

 ומצעו לכה לע תרפכמ הבושתהש י"פעא ا

 حجي תוריבע שי רפכמ ך'הוי לש
 םירפכתמ ןיאש תוריבע שיו ןהעשל םירפכתמ
 קרשע תוצמ לע םדא רבע רציכ ,ןמז רחאל אצ
 דע םשמ זז וניא הבושת השעו תרכ הב ןיאש

 םינב ובוש © סשיי] רמאנ ושבו ול ןילחומש
 תוצמ לע רבע ,'וכו םכיתובושמ אפרא םיבבוש
 ןיד תיב תתימ אלו תרכ הב ןיאש השעת אל
 וצבו רפכמ ך'הויו הקלות הבושת הבושת השעו

 םכילע רפכי הזה םויב יכ ["פ9 קו] د

 קדבושת השעו ד"ב הותימו תותירכ לע רבע

 ןירמוג וילע ןיאבה ןירוסיו ןילות ومنا הבושת
 קררפכ ול רפכתמ ןיא םלועלו , הרפכה ול
 רמאנ לאבו ןירופי וילע ול ואוביש רע הרומג



 ד הבותש ןאביב
 חמאסתי ميج . ךצד תצבק אמווקתמא אמופצ
 رص עגר אריס ماب והנאהבצ הלא דנע והל
 כקצתרו . וקרבנד مدرب .רקזרסתצו | והדלעפ

 : םקנודלל ךקתצד .דלעפו םלל ודלק
 בבסב "חלתשמה ריעש, אממפתי ידצ ןברקא וכ

 תעאמג עימג תמרק יגי אווה ידלא
 ןפלב הילע רקתסי ןאכ'לודג ןהכצ,הדאהב \רשי
 תא וילע הדותהו, קוספצ צק המ ףיכ ארשי עימג
 ןקרכלא רקתפיו האנעמ "צרשי ינב תונוע לכ
 תקצבונר עימג חלתשמה ריעש ןברק אלע לודג
 עימג אלע רפני ןברקצ ראה ,רשי דאלו

 רמעתמלאב ירצ אויפ ,צקתצו ףאפכצ תאבונדא '
 سرب حيرنو  אלפנצו טלגצב ירקת4 حمام
 ופרעזרא םל ידא אויפ בנקצדדלק ופרעזרא
 ןכאלו هدأ ןברקצב ורפנתי ונאכ לכאו והל
 ןברקצ והל دؤو' אל הבושתב עאגר םל הדיא
 د אקתאו ףאפכ< םוה שאהו ,ףאפכ< אלע ןאכ ןא
 לטקלא םדאנבצ םהילע םזלתי دأب םוה אקתא
 ןאמיצו , האבשי המו יואמס עיטק וא ןירדהנסצב
 ןיבופחמ לטק םוזל םהיפ مج ידצ ולו אתנאחצ
 השע תוצמו השעת אל תוצמצ תיקבו צקתא ןמ
 : ףאפכצ ןמ .םוה יואמס עטק םהיפ םכל ירא
 תאלכנא הנבונדב ידלא אראה אנתקו יפ اد

 קכ כר\



 הבושה ירעש 2

 םנוע םיעגנבו םעשפ טבשב יתדקפו מ"פ סינספ]
 לבא רבעש העשב םשה תא לליח אלשב א'רב
 עיגהו הבושת השעש פ'עא םשה תא ללחמה
 וי-לע ואבו ותבושתב דמוע אוהו םירופכה םוי

 תומיש רע הרומג הרפכ ול רפכתמ וניא ןירוסי
 התימו ןילות ןתשלש ןירוסיו כ'הויו הבושת א
 'ונו תואבצ 'ה ינזאב הלננו [ככ סיעש] 'נש , תרפכמ
 . ןותומת רע םכל הזה ןועה רפוכי םא

 ינש קרפ
 .רבד ודיב אבש הז ,הרומג הבושת איה וז יא 5

 אלו שריפו ותושעל וריב רשפאו וב רבעש
 חכ ןולשכמ אלו 'ארימ אל הבושתה ינפמ השע
 ןמז רחאלו הריבעב השא לע אבש ירה דציכ
 חככו הב ותבהאב רמוע אוהו המע דחייתנ
 והז רבע אלו שריפו הב רבעש הנידמבו ופוג
 .ןכ"י פפפק| רמא המלשש אוה , הרומנ הבושת לעב

 בש م7 םאו , ךיתורוחב ימיב ךיארוב תא רוכזו
 תושעל ול רשפא יאש תעבו ותונקז ימיב אצ
 קרלועמ הבושת הניאש פ'עא השוע היהש המ
 וימי לכ רבע "פא אוה 'ושת לעבו ול איה תלעומ
 كو ותבושתב תמו ותתימ םויב הבושת השעו
 רשהת אל רשא רע ا 'אנש ןילחמנ ויתונוע

  0---][-כ"7כ-"-:]ת]7ּ/  -



 הבותש ןאביב
 םלאעקא ןקצכר תעבר יפ קצנרדבתאו אנערא
 مج , תונברקצ אנדנע םלו איילפמ שדקמא תיבו
 קרבושתאו הבותצו הבושתא רג אנדנע אקבתא
 זרקו ןאכ ולו , תאבונדצ עימג אלע רפָנִת אייה
 באתו עאגרו תאבונדצו תאיצעמא יפ קרא ריבכ
 ןמ ןייש והדלק ורכדני שכל نط لك יפ םהילע
 אל עשרה תעשר קוספצ לוקי مدد , והתאכונד
 םלצלא האנעמ , ןעשרמ ובוש םויב הב לשכ*
 וקדל ובפחני אלק בנאדקאו םלאצלל ידצ בנדאו
 אלע רפָני רופכ ראהנ ךטרכו באתו עאגר אדיא

 : ןיענארצו ןיביאתצ
 רופכ ראהנו לכצ אלע רפנת הבותצ ידצ ולו م

 هذ ורפגתי םוה ידצ תאבונד אמת , רֶפְני
 ןאכ ןא ורפגתי םל ידצ תאבונד אמתו , םהניח
 השע תוצמ אלע םראנב ףצכ הריאו ,תקו דעב
 ןיחצ יפ באתו עגרו !יואמס עיטק] مدح אהיפ ידצ
 םינב ובוש קופפצ לוקי رابح אלעו ,והק חמאסה*
 حين ןענרא האנעמ םכיתובושמ مودع םיבבוש
 אלע ףצכ אריאו ,םוכל חמאפנ אנאהו ןייצאעמ
 עיטקו| مدد םהיפ םל ידקא "השעת אל תוצמ
 הבותלא ,באתו עאגרו ןירדהנפצ לתקו !יואמס
 אלעו ,רפני רופכ ראהנו והתבוקע ןקרעתו ףקות

 'סככילע רפכי הזה םויב יכ, קופפצ לו
 סקכעמ



 הבושת ירעש
 רכז םהש ללכמ התימה םוי אוהש םשגה רחא םיבעה ובשו םיבכוכהו חריהו רואהו שמשה

 ת:טוזרה בוזעיש אוה הבושתה איה המו 17 . ןל مدمر תומיש םדוק בשו וארוב
 דימת קעוצ בשה תויהל הבושתה יכרדמ [7 , בהז יהלא סהל ושעיו הלורג האטח הזה םעה אטח אנא ל مصعإ 'אנש הסחה תא טורפק ךירצו םחורי בזועו הדומו ול יש] רמוא אוה ןכו ץרשה ךילשיש רע ול תלעומ הליבטה ןיתוש ,וריב ץרשו לבוטל המור הז ירה בוזעל ובלב רמג אלו םירבדב הרותמה 2 [د . ובלב רמגש וצ תונינע רמולו ויתפשב תודותהל ךירצו , וכו ונידי השעמל וניהצ דוע רמאנ אל بك עשס| 'אנש םלועל אטחה הזל בושי אלש תומולעת ערוי וילע ריעיו יתמחנ יבוש ירחא יכ مو סישיי| אנש רבעש לע סחנתי ןכו וגו וכרד עשר בוזעי [ماد סישש| אנש רוע והשע" אלש וב-לב רומגיו ותבשחממ וריסיו ואטח

 וזרות! יניאו רחא ינא רמולכ ומש הנשמו 1 אטחש רבדה ןמ הברה קחרתמו וחכ יפכ הקרצ ;רשועו םינונחתבו יכבב 'ה ינפל
 ןלוכ וישעמ הנשמו םישעמה ןתוא השעש שיאה
 ;רודלגש ומוקממ הלוגו , הרשי ךרדלו הבוטל

 תרפכמ



- 

 ] הבותצ ןאביב
 ;ראבונדלא אלע רפי רופכ ראהנ ןא האנעמ
 -לטקצב היב םזלתי ירא יש אלע ףלאכ הריאו
 עאגרו באתו (יואמפ עיטק) תרכ וא ןירדהנםצב
 והתבוקע ונקרעיו ופקקוי רופכ ראהנו הבושתצ
 קררפנלפ4 וה  למכי  הילע יתא' ירצ באדעצו

 תג אדיא אצ םאמתאצב והל רפנני مد םיארללו
 יתדקפו, קופפצ לוקי ודאה אלעו בארעצ הילע
 ביגנ ןא האנעמ 'םנוע םיעגנבו םעשפ טבשב
 סקצנגא בארע ףלאכומלאו רמעתמלא אלע
 שכל אריא והלכ הדאה ןכאלו , הרפאנומל-י
 קרריא ןכאלו בנד ידצ ןיח ,םשה לוליח" אמת
 קצרעתו באתו עאגר ולו ,םשה לוליח" והרנע
 סאנגא תאבאדע והל ואגו רופכ ראהנ הילע
 ונוכיו ,תומ* ןיח ןאכ ןא והבונד והל רפגני אל
 0 2 בארעצו רופכ ראהנו הבושתא
 ;רתימלא תקו יפו , קרבקאעומקק4 مد
 معدل םכאמתלפצב | והבונד | והל دقيرم»
 וגו תואבצ 'ה ינזאב הלגנו קופפצ לוקי הדאה
 ;ראנעמ ,ןותומת רע םכל הזה ןועה רפוכי םא
 -למכת אל "םשה לוליח, היפו בנד םהדנע ירא

 . התימצב אצ مدقرأب

 כ5פט



 תבושת ירעש
 ָזרויהלו .ענכהל ור תמרוגש ינפמ ןוע תרפכמ

 ; חור לפשו וינע :

 .עידויו םכיברב הדוותיש בשל לודג חבשו [ه

 וניבש תוריבע הד-גמו نصح ויעשפ

 יתפצטח םנמא םהל רמואו םירחאל וריבח ןיכל

 בש ויזר ינירהו ךכו ךכ ול יתישעו ינולפל

 ּהספכמ אלא עידומ וניאו האנתמה לכו ,םחנתמו

 [ס'כ יטשפ] רמאנש , הרומג ותבושת ןיא ויעשפ

 ןיבש תוריבעב א'דב ,חילצי אל ויעשפ הסכמ

 םוקמל םרא ןיבש תוריבעב לבא וריבחל םדא

 םא ול איה םינפ תוזעו ומצע ססרפק ךירצ וניא

 ויאטח טרופו אוה ךורב צח ינפל בש אא , םליג

 קרבוטו , םתפ םיבר ינפל םהירע הדותמו וינפל

 ירשא כ" סיספ 'אנש ונוע הלגתנ אלש ול איה

 : האטח יוסכ עשפ יושנ
 סכלועדל هون הקעצהו הבושתהש י"פעא 6

 םויו הנשה שאר ןיבש םימיה הרשעב

 דימ קצה .תקבקתמו רתויב הפי איה םירופכה

 ץכירבּד مدد , ואצמהב م ושרד [ما סיעש] 'אנש

 הבושת םישועש ןמז לכ רובצ לבא דיחיב םירומא

 'הכ 15 هددت] 'אנש ןינענ םה םלש ברב ןיקעוצו
 : ויש ונארק לכב וניהצ

 مدح موج הבושת ןמז אוה םירופכה حاف !
 סיכרכו :



 הבותש ןאביב

 ינאתלא רצפצ

 קצתא ירא د אלמאכצ הבושת אייה אמא ما
 = וקרדיבו منو בנד ידא יישא לתמ ייש והריל

 הבושתאו הבותא תהיג ןמ ענמתאו בנריל אווקא
 אדכ ירצ אתימ , אווק ץקנו ףוכ תהיג ןמ סילו
 ךלאד והריל אתא תקו רעבו םארחצ دو ארמ

 יפו והתבחמו והדהנ תווקב . יקאב אווהו

 ןמ ענמתא לכצ הדאה אעמו , אלוואש הנירמ\

 תצווה אדאה , עונרלאו הבותא תהינ ןמ ךאד
 קרמלש לוקי ךצר אלעו | למאכ עוגר עגאר

 זרקו 8 ךק>אכ םדאנב אי רכתפא ה'ע ךלמה

 והרבכ תקו יפ ראצ עוגרצ הדיא ןכאלו , ךתווק

 ידצ ולו והרוצקמ קחלי םגני םל יד6 תקו יפ וא

 לאה לכ לע ,אלמאכ אהסיל הבושת ידאה

 קרבושת تريد | קצממסתיו , ריתכ והעפנת

 ראהנ יפ הבושתב עאגרו והרמע לוט ףאכ ולו

 עימג .ביטצתו עגקצר  אווהו תאמו | תאמ ירש

 קוספצ אק אמ לתמ ردح וחמאסתי והתאבונד

 חריקרו רופצהו שמשה ךשהת אל רשא درر

 אמ לבקא םםדרתצנב א' עגרא האנעמ םיבכוכהו

 קצריא .והנדל , ווצצו סמשא ךילע בינתו תומה

 רכפתא



 הבושת ירעש
 לארשיל החילפו הליחמ ץק אוהו םיברלו
 זרודותהלו הבושת תושעל לכה םיבייח ךכיפל
 ליחתיש םירופכה םוי יודיו תוצמו םירופכה סויב
 ;ררועפב קנחי אמש לכאיש םדוק םויה ברעמ
 לכאיש םדוק הדותהש פ'ע ףאו , הדותיש םדוק
 רזוחו זריברע פכה"וי ילילב הדותמו | רזוח
 הדליענבו הקרנמבו ףסומבו תירחשכ הדותמו
 עצמפצב ץ"שו ,וקרלפת רחא דיהי הדותמ ןכיהו

 : תיעיבר הכרבב ותלפת
 ונחנא לבא לארשי לכ וב וגהנש יודיוה [م

 יודיוקר רקיע פצוהו , "וכו ונאטח
 רזוח הז םירופכה םויב םהילע הדותהש תוריבע
 תנוהש دو לע ףא רחא פכה"ויב םהילע הדותמו
 نحب יעשפ 155 [مد סיס 'אנש ותבושתב דמוע

 ; דימת درر יתאטחו עדא
 تبرر אללא ןירפכמ פכה"וי אקו הבושתה ןיא 6

 לכאש ימ ןוגכ םוקמל םדא ןיבש תוריבע
 ןהב קצצויכו הרופא הליעב לעב וא רופא רבד
 תא ד-בוחה ןונכ וריבחל םדא ןיבש תוריבע לבא
 ןהב קצצויכו ולזוג וא וריבח ללקמה וא וריבח
 קרמ וריבחל ןתיש דע םלועל ול לחמנ וניא
 ןוממ ודל ריזחהש פ'עא ,והצריו ול בייח אוהש
 ונממ לואשדלו ותוצרל ךירצ ול בייח אוהש

 כוחמיש



 1 הבותלא ןאביב

 תומצ לבקא והל באתו עאגרו והקלאכ רכפתא
 והל המאסתי

 יצקשעלאו יטאפצ ךרתי ירצ אייה הבושתצ [د
 בנדקא עללקיו למאכ ךרת והבונד

 ףיצנ וקרבדלק  ןוכיו םאמתצב והמאמכה زم
 קצמ وون צלע למאכצב קפאומו רהאטו
 צק אמ לתמ רתכא והלעפל עגרי אלו והנמ רדצ
 ויתובשחמ ןוא שיאו וכרד עשר בוזעי קוספצ
 םכלקצצצ .ךרתי האנעמ , והמחריו 'ה 8 בושיו
 הלאל בותיו עגריווהתאמאמכת יצאעמצו וקירט
 אממאת אמאדנ םדני ףצדכו והחמאסיו והמחריו
 יבוש ירחא קוספצ צק אמ ףיכ , ראצ המ אלע
 רדצ אמ יפ תמדנ יעוגר דעב האנעמ יתמחנ

 תאיפכמצ ףראע איינדצ קצכ הילע דהסיו , יננמ
 ןאסילו ןבלק ןקיקח עגר והנאו תארותסמצו
 רקתסיל םוזלמו , םאודלל והבנדל ענרי אל ידצ
 וקרתיינ ופצ רעב והרארקתסא לוקיו והמפב

 : בלקצב והתבותו

 ןמ באזרו עגר םלו והמפב רקתסי ידצ עימג اد
 ךרזר םל יקאצבו ינקנלכדלא והרימצ

 לא יפ نو ןמל אבשי مدعم , והבנדו והלעפ
 ידלא םגאנ יש והדי יפו הליבט תמדל "הוקמו,
 ןמ 7 אתחה | ןרבא הליבטצ והל עפנה םר



 ה-ושת ירעש 1
 א جم וריבח תא טינקה אל וליפא , ול לוחמיש
 ול -לוחמיש דע וב עגפלו וסייפל ךירצ םירבדב
 -לש הרוש ול איבמ ול לוחמל וריבח הצר אל
 ונממ ןישקבמו וב ןיעגופו ויעירמ םרא ינב שלש
 ميج ץרושידלשו הינש ול איבמ ןהל הצרתנ אל
 תצוקד דלהמ אלש הזו , ול ךלוהו וחינמ הצר
 موري ולליפא אבו ךלוה ובר היה םאו , אטוחה

 | : ול קוחמיש רע םימעפ
 אלא םייפהי אלו ירזכא תויהל םדאל רוסא יי

 העשבו סועכל השקו תוצרל חונ אהי
 حجو בלב דלחומ לוחמל אטוחה ונממ שקבמש
 קרברה ול אטחו ול רצה וליפאו הצפח 0
 -לארשי ערז לש םכרד והזו רוטי אלוםוקי אל
 ןכ زرار בל ילרע םיתוכה לבא , ןוכנה םבלו
 -לע רמוא אוה ןכו חצנ הרמש ןתרבעו אצ
 םינועבגהו ופייפתנ אלו וקחמ אלש יפל סינועבגה

 : המה לארשי ינבמ אל
 שקביש זכדוק וריבח תמו ורינחל אטוחה 6١

 םדא ינב הרשע איבמ הליחמ ונממ
 'קרל יתאטח סהינפב רמאיו ורבק לע ןרימעמו
 םאו ול יתישע ךכו ךכש הז ינולפלו לארשי יהא
 קריה مج , םםישרויל וריזחי ןוממ ול בייח היה

 : הדותיו יד זריבב ונחיני ןישרוי ול עדוי



 ט הבותלא ןאביב
 ךסוומ והבלק ידצ הדאה ףךצדכו סאננא והרי
 רארקתפצו םפצב הבושתא והל עפנת אל סנאנו
 הדומו קופפצ לאק המכ , למאכ בלקב בותי אתח
 והלעפ ךרת ידלא ביאתצ האנעמ ,םחורי בזועו

 ,וקרמפב הילע רקתסיו יפאצ בלקב והבנדו

 ןייביל בנאדצ םוזלמו , והחמאפיו הלצ והמחרי
 , וקרנמ רדצ ירא בנדא תייפיכ והרארקתסא ف
 האטח הזה םעה אטח אנא קופפצ צק אמ ףיכ
 درج האנעמ ,בהז יהלא םהל ושעיו הלודג
 לא לארשי אלע בלטי אג ףיכ ה'ע וניבר השמ
 אטכא תייפיכ ןייביל קחתפא ماو הלצ ןמ חאמס
 , זרבושתצ םהעפנת תמרל צרשי رص רדצ ירא
 שאה و ןייבי והרארקתפא יפ , ביאת לכ ף\דכו

 : הלצל עגריו ,רמעתא וא دقي
 ;דדללקצל دودو  ןוכיל ביאתצ אלע םוזלמ וי
 ;דקרצלא יטעיו , עיררזרדלת4) | תנכבדלקצב
 ישדרס4  ןמ רפא!  רעביו , וקררזרנ דק אלע
 ןוכי ךלאדכו , הילע דמעתא וא دقو ןאכ دام
 והפילו רידג םדאנב הראה והנאכ והמסא לררבי
 והעיאבט לרדבי ךצדכו לכצב לוואצ םדאנב 5
 אבאוצמצ תאיאנתלא דכאיו חילמלל והלאעפאו
 אולגלאו ליקנתצ והנאל , והדאלכ ןמ אלנניו
 בלק תרצכ והל בבסת והנאל בנרא ןחל רפנת

 ןוכיפו 7%



 הבושת ירעש :

 ישילש קרפ
 זרויכז ודל שי םדאה ינבמ דחאו דחא לב [6

 ויזרונוע לע תוריתי ויתויכזש ימ תונועו

 עשר ויזרויכז לע תוריתי ויתונועש ימו' קירצ

 ויה םפ+ קרנירמה ןכו , ינוניב הצחמ לע הצחמ

 וז كد ןהיתונוע לע תובורמ היבשוי לכ תויכז

 קרעשר וז ירהןיבורמ ןהיתונוע ויה םאו תקדצ
 : ולוכ םלועה לכ ןכו

 זרמ אוה ויתויכז לע ןיבורמ ויתונועש םדא [د
 ןכו , ךנוע בור לע זו مدح 'נש ןעשרב

 פישפיכ] 'נש תדבוא איה ןיבורמ היתונועש הנידמ
 "לכ ןכו , "וגו הבר יכ הרומעו םודס תקעז اه

 םהיתויכזמ ןיבורמ םהיתונוע ויה םא ולוכ םלועה

 זרער קרבר دو 'ה אריו זו ספ] 'אנש ןיתחשנ ןה
 תונועהו תויכזה ןינמ יפל וניא הז לוקשו , םדאה

 תונוע המכ דגנכ אוהש תוכז שי םלדג יפל אצ
 ןוע שיו , בוט רבד וב אצמנ ןעי ןיי *5| 'אנש

 קצטוחו خم פסק] 'אנש תויכז המכ דגנכ אוהש
 אדלא ןיילקוש ןיאו , הברה הבוט רבאי דחא
 ךפציה עדויזר קצוהו תועד לא לש ותערב

 : תונועה דגנכ תויכזה ןיכרוע
 -לע ההתו השעש תוצמה לע םחינש ימ دك د

 תויכזס



 יי  הבומקא 7
 ; איירבאכא אתח دب ןמ ספנצ יטאו ןוכילו

 ףיכ אריבכ העפנמ הילו ביאתצ רפאי רוכשמ [ט
 רסק+ ممر םארק והבונד רקתסי |
 كح ףשכיו ,דמעתא וא نجي שאה םהפררעיו
 תייקב ןיבו והניב אמ יפ ,והדנע ירצ תאבונרא
 קירטלא תירדעת אנאה ןא םהל לוקיו . םדאוצ
 אמו , יש והל תעאייצ וא והתרצצכו ןאלפ אלע
 ףררעי םלו רבבכתי ירא עימגו ,ךצד האבשא
 קרבות והל בסחנתת םל ,םהיפכיו והתאבונד
 ميج .וועשפ הפכמ קוספצ ند אמ ףיכ ,הלמאכ
 בסחנת حج והתאבונד יפכי ידצ האנעמ ,חילצי
 אמ יפ והלכ אדאה ןכאלו , הלמאכ הבות והל
 ןיבו והניב אמ יפ אמאו , והבאחצא ןיבו והניב
 עגרי אלא ,םהנמ יש ףשכיל םגני םל קקאכצ
 והתקצבוגד ןייביו , והנאהבצ הלצ םאדק םהילע
 ןוכי , פאנצ םאדק רקתסי ףיכו , קלאכלל והנמ
 קצדאהו ,ןאיב كنب ןמ עומנמו ילמג רארקתפא
 והתאבונד ףשכי הל בח םל יד , הילרסאי חילמ
 האטח יוסכ עשפ יושנ ירשא קוספצ צק אמ ףיכ
 ףשכ םלו והבנד ןמ עאגר ידצ רעאפ אי האנעמ
  יפ ךלאדו , והתאיצעמו והבנד סאנקל הלא
 : באדעו הראצכ םהיפ והבחאצל منو ידצ תאלפנ
 אלע , חאלמ םיארל אלצצו הבושתא ידא ולו م

 כ



 .זובושת ירעש 1
 יאולה ןתיישעב יתלעוה המו ובקב רמאו תויכזה
 ןיריכזמ ןיאו ןלוכ תא דביא ז'ה ,ןתוא יתישע אל
 ץרקרצ 5 וקיי| 'אנש  םלועב תוכז םוש ול
 אהותב אצ הז ןיא ועשר םויב ונליצת אל קידצה
 םכדק+ תויכז ןילקושש םשכו , תונושארה לע
 ןילקוש הנשו הנש לכב ךכ ותתימ תעשב ויתונועו
 ט"ויב ויתויכז םע םלוע יאבמ 'או 'א לכ תונוע

 םכייחל םתהנ קידצ אצמנש ימ הנשה שאר לש
 ןילות ינוניבהו , התימל םתחנ עשר אצמנש ימו
 םייחל םתחנ הבושת השע םא , ך'הו' דע ותוא

 ; התימל םתחנ ואל םאו
 בותכה תריזג ה'רב רפוש תעיקתש "פעא 3

 םכתנשמ 'ינשי ורוע רמולכ הב שיזמר
 סככישעמב ושפחו םכתמררתמ וציקה םימררנו
 תא םיחכושה וצ , םכארוב ורכזו הבושתב ורזחו
 -לבהב םתנש לכ םיגושו , ןמזה ילכהב תמאה

 םכיתושפנל וטיבה ליצי אלו ליעוי אל רשא קירו
 םכמ דחא לכ בוזעיו םכיללעמו םכיכרד וביטהו
 ךכיפק , הבוט אל רשא ותבשחמו הערה וכרד
 הלוכ הנשה לכ ומצע האריש םדא לכ ךירצ
 ויצח םלועה לכ ןכו בייח ויצחו יאכז ויצח וצכ
 תא עירכה ירה דחא אטח אטח ,בייח ויצחו יאכז

 םכרגו ,הבוח ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע



 א' הבותלא ןאביב

 שאר ردد ידצ הבושתצ םכאיא תרשע יפ צח לכ
 לא הלובקמ רתכאו החילמ רתכא רופכו הנשה
 אמנאו , דרפנמ ןאפנאלל ףלאדו ,םהיפ הבושת
 ןילולחמ הבושתצ ןאביב תאקוצ לכ יפ העאמנלל
 םהתאלצ והל וילציו הללאל ועגרי ידצ תקולכו
 אמ ףיכ , הלצ ןמ ובואנתיו הלובקמ םהתבותו
 האנעמ ויא ונארק לכב וניהצ 'הכ ימ קוספצ אק
 קצמוא ונוכנל אנצצכו אניפ ראטכ ה'ב הא
 ויללצנו ועגרנ ידצ תקו לכו והתמדל אייצוצכ

 : אנבואני והל
 עימגל עוגרצו הבותצ תקו אווה רופכ ראהנ !י

 קטו ידרפ ןאפנאלל אויס סאנצ |
 ןוכת היפ ירצ ליצפצ ראהנצ אווהו , אעאמגלל
 צרשי תעאמג תאבונדל הרפאָגומצו החמאסומא
 , הבושתב ןעגריל לכלא ןימוזלמ אדאה ןמו
 תאבונרצ אלע הלצל רופכ ראהנ יפ וררקתסילו
 לבקא רופכ ברע ןמ داي הוצמו , םהילע ובותיו
 הדועסצ יפ רצני אמבר , עגריו רקתפי לכאי אל
 , רארקתפאלאו עוגרצ לבקא תומיו תקספמה
 רבאל ,'דמצ הדועפצ לבק רקתסא ידצ אתחו

 עאתמ תיברע תאלצ יפ רקתפיו עגרי דיזי ןא
 עאתמ תירחש תאלצ دو ךצדכו , רופכ תליל
 החנמ תאלצ יפו , ףסומ תאלצ יפו , רופכ ראהנ

 יפו



 הבושת ירעש
 עירכה ירה תחא הוצמ השע , התחשה !םהלוו ול
 םכרגו תוכז ףכל ולכ םלועה לכ תאו ומצע תא
 קידצו ١ יטש] 'אנש ,הלצהו העושת םהלו ול
 זכלועה לכ תא עירכהו קרצש הז ,םלוע דוסי
 שרשי תיב לכ וגהנ הז ןינע ינפמו ,וליצהו תוכזל
 תוצמב קופעלו םיבוט םישעמבו הקרצב תוברהל
 קרנשה תומי לכמ רתי ך'הוי רעו הנשה שארמ
 ללפתהלו וצ םימי 'רשעב לילב םוקל סלוכ וגהנו
 דע ןישוביכבו םינונחת ירבדב תויסנכ יתבב

 . טבויקר רותנוש
 ןיא ויתויכז םע םדא תונוע ןילקושש העשב >

 קרלחת וב אטהש ןוע וילע ןיבשחמ
 ויתונוע ואצמנ םא , ךליאו ישילשמ אא ינש אלו
 יזרש ןתוא , ויתויכז לע ןיבורמ ךליאו ישילשמ
 ואצמנ םאו ,לכה לע ותוא ןינדו ןיפרטצמ תונוע
 ךליאו ישילש ןועמ רשא ויתונוע דגנכ ויתויכז
 ישילשהש יפל ןושאר ןושאר ויתונוע לכ םיריבעמ

 יעיברה ןכו םינשה ולחמנ רבכש ןושאר בשחנ
 דע ןכו ישילשה לחמנ רבכש ןושאר אוה ירה
 לעפי ה לכ ןה ג כויפ] 'אנש ריחיב א'דב ,ןפוס
 םהל ןילות רובצה לבא ,רבג םע שלש םימעפ <
 השלש לע [د פישע| 'אנש ישילשו ינש ןושאר ןוע
 ןיבשחמשכו ונבישא אל העברא לעו צרשי יעשפ

 = רש "<, ةييييسيسيما =



 כי הבותלא ןאכיב
 לא רעב ןוכי רארקתפלאו , הליענצ תאלצ יפו
 אלצלא טצו י8 רקתסי רובצ חילשצו הדימע

 : העבארקא הכרבלא יפ
 צרשי עימג הילע וקפת ירצ רארקתסלא םאס ו

 חצב האנעמ 'וכו ונאטח ונחנא לבא, אווה
 ןיבצטו הלצ אי ךמאדק אניטכ אנחא ירא
 םכהידלע | עאגר طل תאבונדצ 'האמס
 םכוזלמ רופכ יפ קואצ םאע4 יפ םהיב רקתסאו
 ינאתצ םכאעצ יפ םהילע רקתסיו דואעיל ךצדכ
 مذ שכל והנאו והשפנב ףרעי ירא ולו , רופכ יפ
 והנמ עגארו ביאת אווהו בנרצ ךאדאה והדיל
 ערא ינא יעשפ יכ קוספצ צק המ ףיכ םאמתאב
 באתלאו עגארצ האנעמ ,דימת ידגנ יתאטחו
 ןמיאד והתאבונדו והתאפצכומ רכפתי ןוכי
 ףלאכי םלו והבלק רצכני תמדל םהאסני 0

 : רתכא
 לא אלע אצ ורפגי םל רופכ ראהנו הבושתש د

 זכדאנבצ ןיב אקללעתמצ תאבונד
 וא ,םארחלא ןמ יש רעב مجد אתימ , והקלאכל
 אמאו , ךצד האבשא אמו םארחצ دو ארמ אדכ
 וקרבחאצל םדאנבצןיב אקללעתמצ תאבונד+
 ןוכי האגו יאב קאמ יפ והבחאצ רצצכ לאתימ
 ךצדל א? ךלאר האבשא אמו והלענו והצכב וא



 הבושת ירעש
 םא םינוניבה ךליאו 'דמ םהל ןיבשחמ הז דע םהל
 ןתוא ןינד םיבורמ םהיתונועש םיעשרה לכ ןכו ב'הועל حجم ול שיו ואטח יפכ ותוא ןינד םלועמ ןיליפת חינה אלש ןהלש תונוע הצחמ ללככ היה
 טרשי לכש ב'הועל קלח םהל שיו םהיאטח יפכ
 ךמעו 'אנש ,ואטהש י'פעא ב'הועל קלח םהל שי
 ردد לשמ וז ץרא ,ץרא ושרי םלועל םיקירצ םלכ
 שי" ע'הוא ידיפה ןכו ב'הועה איהו םייחה ץרא

 : אבה םלועל קלח םהל
 םיתרכנ אצ ב'הועל קלח ןהל ןיאש ה ולאו

 ;כעשר לדוג דלע | ןינודינו םכידבואו
 ןיפורוקיפסצה ,םימלוע ימלועלו םלועל םתאטהו
 םיתמה תייחתב םירפוכהו הרותב םירפוכהו
 ןישרופהו 'יברה יאיטחמו 'ירמומהו טונה תאיבבו
 איסהרפב המר דיב תוריבע השועהו רובצ יכרדמ
 אלש רובצה לע המיא יליטמו סירסומהו םיקיוהיכ
 ךשומזדו ערה ןושל ילעבו םימד יכפושו ש'של

 ; ותלרע
 مدرج ןמ םיאצוי םיארקנה צרשימ ןה השמח 1:

 םלועל ןיאו , הולא םש ןיאש רמואה
 זרוהצ ןה לבא גיהנמ םש שיש רמואהו גיהנמ
 אוהש לבא רחא ןובר םש שיש רמואהו , תובר
 ןושארה :ודבל וניאש רמואה ןכו ,לומ וא בכוכ

 مردف



 1 הבותלא ןאביב

 קצתרח , רופכו הבושתא תהיג رص ,הרפנו חאמפ

 [ק+  דבאל ףאדכו ,והרצצכ אמ והבחאצל יטעי

 ידצ ולו ,והרטאכ והל בייטיו חאמס6 והנמ בלמו |

 םכוזדלמ טקפ םאלכצב ריִג והבחאצ רייח םל

 קצרה .ךצר دو בעתיו . האצרו והחאמס בלטיל

 והל חמאסיל בח هج אדיאו ;והחמאסיו אצרי ןא

 ,וקדובגריו והבאחצא ןמ אתאלת והעמ עפרי

 ןירכוא ןיתרמ והל ישמי דיזי אצר םל אדיאו

 קרצר םל הדאה אעמ אריאו , 'דמצ איפיכטב

 ןוכי בונדצו , רתכא דיזי םזלי םל והחמאסיל

 תצדאה אדיא ןכאלו ,חמאפי בחי םל יד6 אלע

 ירצ והעאתמ "ברא, אווה והחמאסי בחי םל יד6

 הילע יגיו ישמיל בנארא םוזלמ אייארק והמללע ٠
 . והחמאסי אתח הררמ ףא ולו

 חצאק והבכלק ןוכיל םדאנבלל םארח (דוי

 חמאסיל רסאי להאס ןוכי אצ והבצ] יפ רשיל

 دانا קמח לכ יחחניו , והל .בנאדא אלע אצרילו

 -לבקי חאמס< והנמ וברטי יד ןיחצ יפו , והנמ
 םקנתסי םלו ריתכ בנארא והרייח יד ולו אצריו
 אווה ךצדו ,הילע אנאורצ והבלק יפ ?פחי םלו
 צרשי ראצ אננאוכל ןיצצכמא זאזע6 עיאבטש رد

 םאקיתנאצו בצנצ ירא .איינארבצ לתמ ןוכי אלו

 - םאודלל םוהבולק לכאוד יפ ןכאס
 م | זיו



 הבושת ירעש 4
 ירכ ותלוז לזמ וא בכוכ רבועה ןכו לכל רוצו
 שמחמ 'א לכ םימלועה ןובר ןיבו וניב ץילמ תויהל

 ; תדה ןמ אצוי אוה ולא
 רמופצה ןיפורוקיפא ןיפצרקנה رص השרש ול

 ١  עדמ םש ןיאו לקכ האובנ םש ןיאש
 | ותאובנ שיחכמהו םדאה ינב בלל ארובהמ עיגמש
 קרשעמ עדוי ארובה ןיאש "ראהו ,וניבר השמ לש

 = םיפורוקיפא ןה וצ 'שלשמ דחא לכ ,םדאה ינב
 ١ רמואה , הרותב םירפוכה םילארשיה ןה השלש
 | הבית וליפא רחא او וליפא 'ה םעמ הרות ןיאש
 | حرص ומצע יפמ ורמא השמ רמא םא תחא
 השוריפב רפוכה ןכו , הרותב רפוכ אוהה צרשיה
 ןוגכ הידינמ שיחכמהו ,הפ לעבש הרוה אוהו
 וז הוצמ ףילהה ארובהש רמואהו , סותיבו קורצ
 איהש י'פעא וז הרות הלטב רבכו תרחא הוצמכ
 םילקארשיה ולא השלשמ 'א לכ ,'ה םעמ התיה

 : הרותב רפוכ

 'רינעל ןיירבעה , צרשימ םיניירבעה םה םינש د
 קרלוכ הרותה לכל ןיירבעהו תחא

 תושעל ומצע קיזחהש הז תחא הריבעל ןיירבעה
 וליפא , לגרוהו הב םפרפתנו ןודזב הריבע התוא
 שובלל .דימת קזחוהש ןונכ תולקה رص התיה
 6024 הק مجد .וצכ אצמנו , האפ ףיקהל וא , זנטעש



 די הבותלא ןאכיב
 והבחאצ תאמו והבחאצל בנדו אטכ ידצ !%

 טרשי ןמ הרשע עממני ,והנמ חאמפצ בלט קבקא ا
 םכמלענ םהמאדק לוקיו והרבק אלע םהפקקויו <
 ידלא , אדאה ןאלפלו איינדצ קצכל תיטב יננא <

 והל םוזלמ ןאכ אדיאו , והתרייח הדכאו הדכאב

 مد אדיאו , תאררולל עפדיל םוזלמ ראמ עפדב

 םיניירצןמ אתאלתלל ךצד םללסי תאררוצ ףרעי
 .םהמאדק והתאטלנ אלע רקתסיו

 ג קרפ
 צעפא והל איימדאנב<ןמ דחאוו רחאו לכ |

 זראלמלא והצעפא ידצו ,אנאוד 0 חאלמ
 ידצו (לדאע| קידצ אממתסי הנאורצ ןמ רתכא
 !םלאצ| עשר אממתפי רתכא אנאודצ והצעפא

 !יטצו| ינונב אממתסי , ץיפנצ תצבק ץפנצ אדיאו |
 חאקמצ אהנאככס צעפא אריא הנידמצ ךצדכו
 :הצלדאע| תקדצ אממסתת אנאורצ ןמ רתכא
 לא ןמ רתכא אנאודצ אהנאככס צעפא אריאו

 6 דקצה אלעו (המצצ| העשר אממסתת חאלמ
 . אהמאמתב איינדצ ןזותה ךטדכ איינאזימ

 ומכחי ,רתכא והתאבונד ידצ םדאנבצ اذ
 ירלא הנידמצ 1 תומצב אמס< ןמ הילע

 כסככס



 הבושת ירעש

 ותואל ןיירבע הז ירה ולצא םלועה ןמ וז הוצמ

 جودك ןיירבעה , סיעכהל השעיש אוהו רבד

 קרעשב ם"וכע יתדק םירזוחה ןוגכ הלוכ הרותה

 -,יל עצב המ רמאיו םהב קבדיו הריזג םירזונש

 יל בוט םיפדרנו םילפש םהש צרשיב קבדהל

 קרז ירה הפיקת םדיש ם"ובעה וצב קבדאש

 : הלוכ הרותה לבל ןיירבע

 רבדב איטחהש דחא דציכ םיברה יאיטחמ "וי
 | סוזריבו .קודצו םעברי ןוגכ לודג

 קרוצמ לטבל וליפא לק רבדב איטחהש דחאו

 השנמכ ואטחיש רע םירחא סנואה דחאו , השע

 ופ+ 555 ודבעיש רע לארשי תא גרוה היהש

 : םחידהו םירחא העטהש

 | רבע אלש יפעא רובצ יכררמ שרופה م
 0١ לפצרשי תדעמ לדבנ אלא תוריבע

 אלו ןתרצב סנכנ אלו ןללכב תוצמ השוע וניאו

 ייתוכמ דחאכ וכרדב ךלוה אצ ןתינעתב הנעתמ
 . ב'הועל קלח ו? ןיא םהמ וניא ולאכו ץראה

 השעש ןיב םיקיוהיכ המר דיב תוריבע השועה

 , ב'הועל קלח ול ןיא תורומח השעש ןיב תולק

 זועהש ינפמ הרותב םינפ הלגמ ארקנה והזו

 . הרות ירבדמ שוב אלו וינפ הליגו וחצמ

 תוכ ריב ו מה םירסומה םה םינש וכ - יתוכ דיב וריבח רסומה םירסו ינש כ"



 ומ הבותלא ןאביב

 והפיל אווה ןאזימש ןכאלו ,רתכא אהנאככס

 אלעו .בנרא  תווק רק אלע אצ ררעא רק אלע

 חילמ דחאו לעפ אמתו , חילמש לעפא תווק דק

 אמת ארכו ,תאבונרא ןמ ריבכ ררע בני ירש

 לק4עפא< ןמ ריבכ .ררע בלנו ירלא דחאו בנד

 יפ .ןאזימא תייפיכ ףרע' ןמ אמת حدر , החילמש

 םלעי ירא אווה והנל אוה ךורבשודקה אצ ףאד

 | . םהקראונו צעפאא עימג םאוק

 צקו לעפ ידצ תוצמצ אלע هجر ידא עימנ ןג

 חראפו ףאד ןמ תחבר שאה והבלק אעמ

 עימג עייצ םראנבצ הדאה \ םוהלעפ טל ןאכול

 רכדני אלו . הבייט אעפאו תוצמ ןמ בסב אמ

 צק אמ .לתמ ךאר ןמ יש סנז אתח רתבא והל

 ועשר .סויב ונליצת אל קירצה תקרצו קוספא

 ןוכי ירצ םוי והצלכת אל לרא% תלרעו האנעמ

 חאלמא והצעפא ןמ םדאנצ יפ םלכתו ךצדו םאצ

 צעפאו תוצמא ונזוי אמ לתמו \ בסב יד תוצמאו

 ךצדכ והתומ םוי םדאנב< תאבונר אעמ אחילמ\

 איינדא ןאככס תאבונד ונזוי םאעו םאע לב وذ

 ידאו .הנשה שאר حز .אחילמש אעפא6 אעמ

 והודגוי ידאו אייחצ םאמז יפ בתכני קירצ והודגוי

 ינוניב והודגו* ירצו . אתומצ םאמז יפ בתכני עשר

 א רופכ םויל אתח והל ואגרי ([טצצותמ]
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 הבושת ירעש
 דיב וריבה ןוממ רפומהו ותוכהל וא וגרוהל
 ןיא םהינשו יתוככ אוהש סנא דיב וא םיתוכ

 : ב'הועק קלח םהל
 ;בימש םשל אלש רובצה לע המיא יליטמ اد“

 .םיפציר' ןהו הקזחב רובצ הדורה הז
 לכו ומצע דובכל ותנווכו הברה ונממ םידחפמו
 : םיתוכה יכלמ ןוגכ םימש דובכל אלש ויצפה
 םישנא העבראו םירשעמ רדחאו דחא לב הי

 םהק ןיא קארשימ ןהש י'פעא ונינמש ולא
 כ'פעאו .ולאמ תולק תוריבע שיו ,ב'הועל קלח
 ב'הועל קלה ול ןיא םהב ליגרהש םימכח ורמא
 ןזר ולאו , םהב רהזהלו ןהמ קחרתהל ןה יאדכו
 ויונכב וריבחל ארוקהו וריבחל םש הנכמה
 ןוזקקב דבכתמהו םיברב וריבח ינפ ןיבקמהו
 ויתובר הזבמהו םימכח ידימלת הזבמהו וריבה
 קלח ול ןיא וצמ דחא לכש םירומא םירבד המב םישדקה תא ללחמהו תודעומה תא הזבמהו
 ועשרמ בש םא לבא , הבושת אלב תמשכ ב'הועל
 ב'הועה ינכמ הז ירה ,הבושת לעב אוהו תמו
 دود "פא הבושתה ינפב רמועש רבד ךל ןיאש
 בורקלו קוחרל םולש םולש 1 סיפפו רמאנש ב'הועל קלח ול שי בש הנורחאבו וימי לכ רקיעב
 זכיעשופקרו טכיעשרזר לכ . ויתפצפרו 'ה רמפ+

 סירמומסו



 זט הבותלא ןאביב
 אדיאו ,  אייחצ םאמז יפ בתכני הבושתב עאנר
 . אתומצ םאמז יפ בתכני עאגר םל

 הנשה שאר יפ וקלטנ ירצ רפושצ ידא ולו ص =
 ' בותכה תריזג| הרותצ ןמ םיזלתו הוצמ אווה
 והנאכו אריכפתו אקייפתצ לתמ היפ צח לכ אלע
 וקאפתסא , להאנצ دو ןיטצנאצו  ןיכייאדלל לוקי
 קצכלל ןענרו םוכסאענו םוכתכוד ןמ וקאפתפא
 ואהלתת םלו קחצ ואסנת םלו אלמאכ הבושתצב
 תאמוזלמ ורכתפא ורכתפא ,נראפציישצו להאנצב
 יפ םאודלל םודת ידצ הרהאטצ חורצו המשנצ
 אהעפאנמו אסְנלק ופושת אלו אמייארצ איינדצ
 תאיתקו ודאה לכ ירצ אהתאקאירו אהתאוהש
 ןפחי ןוכי דחאו לכ ךצדבו , ןדבא ומודי אלו
 תאמאמפתצו צעפצ למאכצב ףרתיו והצעפא
 . ןיינודצ

 והספנ ףושיל םדאנב לכ אלע םוזלמ ףאד ןמו
 אלמאכ אינרצו אווה ץפאנמ ןוזומ והנאכ םיאד
 לעפי אדיא ךלאר ןמו !יטאו ץפנצו חילמ ץפנ\ו
 םפנו והספנל ןאזימצ חששרי הילמ עפ

 יטסצו .לעפ .לעפ' אריאו האיחללק םצעא עימנ
 [זרומלל םצע+ עימג ספנו והפפנ ךצדב חששרי
 ץאיק והל אל רגא דכאי לוואצ ידצ ךש ריג ןמו
 לאש עימנ תיבתתו ץאלכ יפ בבס ןאכ והנל



 חבושת ירעש

 .יולגב ןיב הבושתב ורזחש ןהב אצויכו םירמומהו
 .ובוש [גסימיי] רמאנש ןתוא ןילבקמ תוינומטמב ןיב
 .ירהש אוה בבוש ןידעש י"'פעא םיבבוש םינב
 : הבושתב ותוא ןלבקמ יולגב אלו בש רתסב

 יעיבר קרפ
 :הבושתה תא ןיבבעמ םירבד םירשעו העברא ام

 . . .תחא השועהו לודג ןוע ןהמ העברא
 קרבושת -תושעל ודיב קיפפמ ה'בקה ןיא ןהמ
 םיברה תא איטחמה (6 ןה וצו ואטח לדוג יפל
 .הוצמ תושעלמ םיברה תא בכעמה הז ןוע ללכבו
 .ןוגכ הערל הבוט ךרדמ וריבח תא הטמה اد
 = :קךער תוברתק אצוי ונב האורה [ג חידמו תיסמ
 =  קדחימ וצ ותושרב ונבו ליאוה ודיב החומ וניאו
 לכ הז ןוע לקכבו , ואיטהמכ אצמנו שרופ היה וב
 .םיבר ןיב דיח' ןיב.םירחאב תוחמק ודיב רשפאש
 -רמופ4ה 5 , סנולשכב םחינה אלא החימ אלו

 :.םויו .אטחא רמואה הז .ללכבו .בושאו אטחא
 | רפכמ םירופכה

 הבושתה יכרר ןילעונה םירבר השמח ןהמו اد
 ןמ שרופה 6 ,ןה ּולאו ןהישוע .ינפב

 ןהמע היהי אל הבושת ושעיש ןמזבש יפל רובצה
 לע קלוחח כ ןישועש תוכזב ןהמע הכו וניאו



 זי < חבותרא ןאביב

 וה והנל , והבנרל ץאיק אל  בולקמאב ב ינאתאו
 ךדלאד ןמו , והמאמתב םצע+ ךאלה יפ בבסצ
 צעפאצו הקרצצ יפ ורתתכיל ארשי עימג וסנאתס

 זכויל אתח הנשה שאר םוי ןמ תוצמצו הבייטצ

 זרייקב دو וסנאתפ ירצ رص רתכאו רתכא רופכ
 אלצלל ליצ צזאמ ומוקיל ופנאתס ךצרכו , םאעצ
 אוה ךורב הלאק וערדתיו םאיא רשעצ ודאה יפ
 הבושתו בדאו אייברת םאלכב םוהבלק ורצצכיו
 . התאבצקל אתח

 והצעפא אעמ םראנב+ תאבונד ונזווי ףיכ [ס
 ךאצרכו ינאלואצ בנרצ הילע ובסחי םל  הבייטצ
 ופצקק .הדיאפ , םאדקאו תצתא .ןמ אצ ינאתצ
 והצעפא ןמ רתכא םאדקצו תצתא ןמ והתאבונד .

 ןילווא< ןינתצ ודאה אתח והל וכסחי ונוכי הבייטצ
 ןקוזומ .ואקל אדיאו | לכצ אלע והומכאהיו

 ידלא והתאבונד אעמ דק דק הבייטצ והצעפא
 עימנ והק וחמאפי ,םאדקצו תצתצ בנדא رم
 תלאתצ בנדצ ןוכיו דחאוצב דחאוצב והתאבונד

 עבארא ףארכו دمج בפחני םלו ינאלואצ בופחמ
 םדאנבצ ןאזימ יפ ףצדו | םהמאמתל אתח ,והריִנו

 דלוואצ םהל ובסחי םל אעאמנצ אמ , ידרפצ

 , כאדקצו .עבארצ ןמ אצ | א ינאתצו
 יפ ואלרי ןאכ ןא ןיצפאנמו תייטצו ןאמוה ידצו

 ממ כ < [ה]



 הכושת ירעש . |

 שורפל ול  תמרוג ותקולחמש יפל םימכח ,ירבד
 לע גיעלמה زد , הבושתה יכרר ערוי וניאו םהמ
 ןהירחא ףדור וניא ויניעב וזכתנש ןויכש תוצמה
 הזבמה + .הכזי המב השעי אל םאו ןשוע | אלו
 ודרוטלו ופחורל ול  םרוג הז רבדש ויתובר
 הרומו  דמלמ אצמי אל ררטנש ןמזבו , יזחגכ
 ירהש תוחכותה תא אנושה مه , תמאה ךרד ול
 = ץרמרוג תחכותהש הבושת ךרד ול חינה אל
 ןיקמטה םדאל ול ןיעידומש ןמזבש הבושתל
 'רותכ בותכש ומכ הבושתב 6% ותוא םימילכמו
 וט'כ موز םתייה םירממ . חכשת שו רוָכְּז [ט סילכד]
 | نوم אלו לבנ םע כל م 3 אקו
 יותר [ס סיעש] רמא) يد תא חיכוה ו!היעשי ןכו
 קרתא השק יכ יתערמ והנוק רוש עדי אטוה יוג
 ןח" ספ| רמאנש םיאטהר היכוהל צה והוצ ןכו
 וזריכוה םיאיבנה לכ ןכו ךושחה < ןורגב ארק
 רימעהר ךירצ ךכיפל הבושתב ורזחש דע צרשיל
 םימש אריו ןקזו קודג םכח שימ לחקו להק לכב
 ןריזחמו םיכרק היכומ אהיש םהל בוהאו וירוענמ
 ميدو וניא .תוחכותה .תא אנושש הזו - הבושתב
 ו'תאטחב דומעי ךכיפל וירבד 4 אלו היכומל

 : םיבוט ויניעב םהש <
 בושוש ול א'א ןתוא השועה םירבד ה םהמו (ג

 הכוסתכ



 חי הבותלא ןאביב
 לכשב ןירפת סבל حج ידצ תאבונרא رموز תלמג
 קצכה םלועל אכזוו והבנד רק + אלע והומכאח'

 ןמ רתכא םהתאבונד هدام ןימצצצ עימנ ןצדכו
 דק קצלע | ששהומכאהי | הבייטצ םהצעפסצ

 צרשי עימג והנר , אבה םלועל ואכזיו םהתאבונד
 ותצטכ ודא וקו אבה םלוע יפ הצצה םהדנע
 ושרי םלועל םיקידצ םלכ ךמעו קוספצ צק אמכ

 קצבה םלועל ואכזי לארשי עימג האנעמ ץרא

 בנרצ ץעב סהדנע ידצ ולו הצצח אהיפ ודכאיו

 שכלועה תומוא ךצרכו | ואכזיו םהתמוכח ולבקי

 םהילע ואצותא ידצ תאיאצו תעבש ותבתי אריא

 . אבה םקוע יפ הצצה ודכאי 'חנ ינב,

 אבה שכלוע יפ הצצח סהדנע منو ידצ ודאהו م

 םכהבנד רבכ אלע ומכאחתיו ועיציו ועטקני אא
 ירצו ."סורוקיפא אווה ידצ םאודלל םהתאיאסכו

 [ריחתב רפוכ, אווה ירצו 'הרותכ רפוכ, אווה

 'רמומ. אווה ידצו "צרשיל לאוג,צ איגבו "םיתמה

 ידצו , ובנדיו ואטכיל | קלכרל באכסא "מעי ידאו

 רמעי ידדלאו مضض קירט ןמ והספנ זרפי

 לתמ העיפר דיב לארשי ןמ הרשע םאדק תאבונד

 קצלע ףוכ ומרי ידצו "רסומ, אווה ידצו םיקיוהי
 קירטל םהבואציק והתיינ יפ مندل אעאמנצ
 רזרק ידצו ,והתעאטו הלצ ףוכל הבאוצמצ

 סכקר



 הבושת ירעש
 םדא ןיבש תונוע םהש دوج הרומג הבושתב
 ריזחיש ירכ ול אטחש וריבח עדוי וניאו וריבחר
 כקקמה |= , ןה ולאו ול לוחמל ונממ צשי וא ול

 ונכמ צשיש ידכ עודי םדא ללק אל םיברה תא

 הבנג עדוי וניאש יפל בנג םע קלוהה اد , הרפכ
 ب א'במו םיברל כנוג בנגה 5 איה ימ לש וז
 ואיטחמו בגגה די קיזחמ אוהש דועו חקול אוהו

 הריזהיש רע הילע זירכמ וניאו הדכא אצומה ןג
 = עדוי וניא הבושת השעישכ ןמז רחאל , הילעבל
 תונמאו םימותיו םיינע דוש לכואה ند ,ריזהי ימל
 םימפרופמו םיעודי ןניאו םהןיללמוא סדא ינב וצ
 עריש ידכ ריכמ םהל ןיאו ריעל ריעמ םילונו
 לבקמה |9 ,ול ונריזחוו אוה ימ לש הז רוש
 הייטה העינה ןכיה דע ערוי וניא ןיד תוטהל דחוש
 ול שי רבדהש ריזחיש ידכ החכ אוה המכו וז

 : ואיטחמו הז רי קיזחמ אוהש דועו םילגר

 וקרקזח ןיא ןתוא השועה םירבד 'ה ₪ اديب 6%

 םילק .םירבד םהש دوج ןהמ בוש

 ןיאש המדי אוהו אטוח אצמנו םדאה כור יניעב
 ;רניאש הדועסמ לכואה |5 , ןה ולאו אטח הז

 קצוחו אוה جنز مدع متع . הילעבל תקכפסמ

 קצדלא יתלכא םולכ רמאיו אטה אלש המדמ

 טובעהש ינע לש וטובעב שמתשמה ג .ותושרב

---]--- 0 



 טי הבותרא ןאביב וו >> سهلا ع
 حو ידצו 'ערה ןושל לעב, אווה ידצו . אבקר
 רעב יתאי אמ יפ םהנאיבו| "הלימ תוצמ, הבבתי
 . |אדאה

 ןיגראכ ואממתסי ידצ צרשי ןכ הסמכ אמה וי
 יטעי םל ירצו "רקיעב :רפוכ, יד הנאירצ ןמ
 דקה ןא קוקי ידצו ,אוה .ךורב הכל דיחוהצ
 ןמאי هج יד , אינדצ קלכ וה לזמצ וא בכוכ<
 לכ קלפ ירא והו اجركم וה ךורב مدام ןא
 וקז  לזמ וא בכוכ مدر הרובע דבעי ידצו , יאש
 ןיבו והניב םנרתומא רתמ ןוכי תמדי وامك دب
 גרקנכ הפמכצ ודאה ןמ .דחאו לכ , קראכלקא
 . הנאידצ ןמ

 'םיפורוקיפא, ואממסתי ידצ אתאלת אמת ام
 תצורה ךורב הלא ןמ אוובנצ יגת םל לוקי ירצ
 וילע וניבר השמ תוובנ בדדגי ידצו | םדאנבקל

 ףרע' םל אוה ךורב הל ידצ לוקי ירצו , םולשו
 התאלתלא וראה ןמ דחאו לכ ,םדאנבצ צעפא
 לארשי ןמ אתאלת אמתו "סורוקיפא, אממסתי
 ןתנ לוק יד , "הרותב םירפוכ, ואממסהי ידצ
 ולו אוה ךורב הלצ ןמ אהפיל 5 ידצ הרותה
 ולו , טקפ דחאו קוספ אלע كدر ךלאר לוקי םכ

 אדיא ,טקפ אדחו אמלכ אלע ריִג ךצד تاما
 זמ אהצק םולשה וילע וניבר השמ ידצ לוקי

 וסדכע



 הבושת ירעש

 | دروع השירחמו םודרק ןוגכ אט וניא ינע לש
 ג ,ותוא יתלזג אל ירהו םירסה ןניא ובלב

 |ךכב ןיאש והער רע محرم תוירעב רבתסבו
 ا הקצא יתברק וא יתלעב יכו רמוא אוהש םולכ
 ]| איהש לודג ןוע םיניעה תיארש עדוי וניא אוהו
 | [ק+ לו [ו"פ ددحصدر רמאנש תוירע לש ןפונל תמרוג

 .ן[הרככתמה |- ,םכיניע ירחאו םכבבל ירהא ורותת
 | יאש دوج אטח וניאש ובקרב רמוא וריכח ןולקב
 ןו:יייב אלו השוב ול עינה אלו םש רמוע וריבח

 | זרשעמ לומל ותמכחו םיכוטה וישעמ ךרע אצ
 |" וללכמ האריש ידכ ותמכה וא וריבח

 |המוא םירשכ רשוחה |; ,יוזב וריבחו רבוכמ
 .יקרישע המ רמוא אוהש دوج אטוח וניאש ובלב
 1 השע אל וא השע אמש דשח אצ םש שי יכו ול
 .ותערב רשכ םדא םישמש ןוע הזש עדוי וניא אוהו

 / : תוריבע לעבכ

 :םהירחא ךשמי ןתוא השועה םירבר 'ה ןהמו (9
 ךכיפל םהמ שורפל حر םישקו דימה

 ןלוכ ןהו ןהב קבדי אמש ןהמ רהזהל םדא ךירצ
 ןושלו , תוליכר ,ןה וצו דאמ רע תוער הועד
 , הער 'הבשחמ לעכו , המיה לעבו , ערה
 וישעממ .רמול אוהש ינפמ , עשרל רבחתמהו
 .ן וג" ינמ| המלש רמאש אוה ובלב םימשרנ ןהו

 סעורו



 1 הבותלא ןאביב
 הרותב רפוכ אממתסי הדיאה ליאקצ דאה והרנע
 קנמוזר ידצ אהריסאפת יפ רכני ידצ ךשדכו
 קנדאיסא בדדנ| ידצו , 'הפ לרעבש הרות,
 ;ררוזר, אמוה ידצ ריסאפתצכ אנל ןירבבכומצ
 ידלאו , סותיבו קודצ ולמע אמ לתמ "הפ רעבש

 הוצמש ראה לרדב אוה ردو مدام ידצ לוק
 ו לו אנדיב ירצ הרותה לטטבו אהרינ הוצמ
 הל ןמ הייטעמ אנדיב ידצ הרותה ידצ ףרעתסו
 , הרותב םירפוכצ ןמ בוסחמ יקאב אוה ךורב

 צרשי ןמ "םיניירבע, ואמתסי ירא ןינה אמת ص
 עימג יפ ןיירבע ידאו רחאו בנד יפ ןיירבע ידצ םהו
 דדקצש ידצ אווה דחאו בנד יפ ןיירבעצ . הרותה
 םכאודטב ו הרהאשצבו ינאעשב והתפלאכומ יפ
 תוצמצ ןמ אדחו יפ د ףצכומ זי כי ולו ךלאר יּפ
 סאבלב םיאד רהשתא ידצ לאתימ ףאפכצ
 ידצ וא (ןיטלכמ יליצא ןאתתכו ףוצו 'זנטעש א
 בירק רעש 'האפ,צ .תייחנתב םיאד רהשתא
 וקרנכ !האפ .אממתסיו ראצאצו ןימיצ ן ןמ ןדו 7
 הוצמצ דאהב רכאנ ידצ ףיכ ראצ ןאסנאצ ראה

 אינדצ ןמ תלטב הוצמצ דאה ירא ףיכ دمعت
 ךטדו | ארחו איצאעמל ןיירבעצ אדאה , והדנ
 הרותצ עימג יפ ןיירבעצו | םיעכהר וחתיינ אד"
 כקרשו 1 الي ידש תשו ذا ולו והתנאיר 5-5 ירצ אוו



 הכושת ירעש
 תועד תוכלהב ונראב רבכו . עורי םיליסכ העורו

 ₪ דימת ص גוהנק םדא לכ ךירצש םירבד

 הבושת רעבכ רמוחו

 ןיבכעמש 59 ןהב אצויכו םירבדה וצ רכ(

 حرم אצ ההוא ןיענומ ןיא הבושתה תא

 הנושת לעב הז ירה ןהמ הבושת םדא השע

 : אבה םלועלכ קלח ול שיו

 ישימח קרפ
 קרוטהק הצר םא הנותנ םדא לכ? תושר (?

 קירצ תויהלו הכוט ךרדל ומצע
 ךרדל ומצע תוטהל הצר םאו , ודיב תושרה

 בוהכש אוה , ודיב תושרה עשר תויהלו הער

 ונממ דחאכ היה םדאה ןה |גקישי] הרותב

 היה םדא לש הז ןימ ןה רמולכ ערו בוט תערל

 ןינעה مرو ול המוד ינש ןימ ןיאו םלועב حرصت
 בוטה עדוי ותבשחמבו ותעדב ומצעמ אוה אהיש

 בכעיש ימ ןיאו - אוהש המ לכ השועו ערהו

 ןפ אוה ןכש ןויכו ערה וא בוטה תושעלמ د
 : וכו ודי חלשי

 ;כירמואש הז רבד ךתבשהמב רונעי לא (3

 לארשי ינב ימלוג בורו ע"'הוא ישפט

 תלחתמ םדאה לע רזוג אוה ךורב שודקהש
 וסיירכ



 אכ הבותלא ןאביב

 יפ והדנע שאה רוקיו אקיצ< ץעב יפ .לארשי

 והספנל רייכו ןיקאיצמו ןירייחמ םיאדל ידצ צרשי

 אממתסי אדאה ןייוקצ ןמ ןוכיל הנאירצ לידבת

 . הרותה עימג יפ ןיירבע

 ובנדיו קלכצ .ואטכיל באבסא למעי هدام م

 ריבכ יאש יפ אטכלל םהבאנ ירש אווס אווה

 אטכלל םהבאג אווס םותיבו קודצו םעברי לתמ

 ידדלא אווס השע תוצמ ולטטביכ רינצ יאש ند

 ןת:כ רצ. השנמ לתמ ובנדיו ואטכיל םהבצני

 הרז הדוכע ודבעי ובחי םל ידצ לארשי ןמ לתקי

 . ךצד ולעפ אתח םהפללתו םהטללנ مدام

 םל ולו אווה אעאמנא ןמ והספנ זרפי יד ع

 תרעאמג ןמ קרתפמו זורפמ ריִנ תוריבע והדנע

 קיצי אלו ,םהאעמ תוצמא למעי והסילו לארשי

 אדלא םהמאיצ יפ םוצי אלו םהתקיצב והלאח

 تكسو ה?ארשי ןמ והסיל .והנאכ והיארב ישאמ

 תאפאכומ לעפי ירש مدح םלוע יפ זוצצח והדנע

 ןמ دانك رعد אוופ אווה העיפר ריב תאיצאעמו

 הצצח והדנע סיל לאקתא رص אווס ,ףאפכ+ ןמ

 הרותב םינפ הלנמ, אממתסי אדאהו אבה םלוע יפ

 והפילו הווקב יצאעומו ףצכומ והנל "'הכלהב אלש

 . הרותצ תאיאצו ןמ םשאח

 ירא םוהו םירסומ ואממתסי ידצ ןינת אמת וכ



 ןכ .רבדה ןיא , עשר וא קירצ תויהל ותיירב
 וניכר השמכ קידצ תויהל ול יואר םדא לכ אצ
 וא .ןמחר וא לכפ וא םכח וא םעבריכ עשר וא
 ןיאו תועדה לכ ראש ןכו עוש וא יליכ וא ירזכא
 וכשומש ימ אלו וילע רזונ אלו והפכיש ימ ול
 ותעדמו ומצעמ אוה אצ , םיכרדה ינשמ רחאל
 רמקצ והימריש אוה ,הצריש ךרד וזיאל הסונ
 רמולכ , בוטהו תוערה אצת אל ןוילע יפמ اذ סליח|
 ميدو בוט  תויהל םדאה לע רזוג ארובה ןיא
 אטוחה הז אצמנ אוה ןכש ןויכו . ער הויהל
 תוכבר رج יואר ךכיפקו ומצע תא דיפפה אוה
 הלמגו ושפנל השעש המ לעו ויאטח לע ןנוקלו
 صدم ןנואתי המ همز וירחא בותכש אוה הער
 ונידיב .וניתושרו ליאוה רמאו רזחו "וכו יח
 רוזחל روج יואר תוערה לכ ונישע ונתעדמו
 וניריב התע .תושרחש ונעשר בוזעקו הבושתכ
 הרוקחנו וניכרד השפחנ (פ| וירחא בותכש אוה

 : הבושנו
 הרותה דומע אוהו אוה לודג רקיע הז רבדו 0

 יתתנ האר ןג סייכ| רמאנש הוצמהו
 יכנא האר مخ همز בותכו םייחה תא םויה ךינפל
 ;ככדיב .תושרהש רמולכ . םויה םכינפל ןתונ
 םדא ינב השעממ תושעל סדאה ץופחיש לכו |

 ססוע



 בכ הבותרא ןאכיב
 וה --תק בצט ירצ ןאסנא די יפ והכחאצ ןככמי
 והבחאצ לאמ ןככמי ירצו , והברצ בצט ידצ וא

 קוקח ריִנ ןמ קזרצ דכאיל יאג ידצ בצאנ ריב

 . אבה םלוע יפ הצצח םהדנע סל ןינתצ ,םכוחו
 םהתיינ פילו אעאמנ+ אלע ףוכצ ןיימארצ [גי

 קלע ומכחי  ירצ וראה , והתעאטו مدام ףוכל

 קצבהתרמו .הפייאכ אעאמנאו הווקב אעאמא

 םכהחור תעפנמק ריִנ םהדצקמו , ריתכ םהנמ
 ןידצאק םלו םהתוזעמו םהראקו ורתתכיל

 . הלא תעאטו אעאמנגצ חלאצמ ךצרב |

 ןירסעו הע ודאה ןמ דחאוו דחאו לכ |יזי

 םבהדנע منج לארשי  ןמ ונוכי .ולו ,אנבסה دام
 וצקו ףאפכ תאבונד אמתו , אבה םלוע יפ הצצח
 הצצח והל פיל םהיב טנאתסי ידצ ןא אנדאיפא

 רעקצבהיל דחאו לכ אלע בגויו , אבה םלוע יפ
 ינוד םכסא יננכי طرت . אמוזרו םהנמ ריתכ
 ,והתיאננכב והבחאצ יממסי ידצו ,והבחאצל
 רפאי ירצו , אעאמג םאדק והבחאצ םששחי ידאו
 .ץכבי יראו | והבחאצ ץכבב והפפנל ראקו
 וקרנימללעומ ץכבי | ידצו , םכימכח ירימלתצ
 . ללחי ידצו . רעומה לוח ץכבי ₪ , הרותצ
 טכישדקא

 וענר .םדל .אריא רייאצ .ךצר עימג ןכאקו
 סכוססכ



 הבושת ירעש ל

 רמאנ ןינעה הז ינפמו םיער ןיב םיבוט ןיב השוע
 ןיאש רמולכ םהל הז םבבל היהו ןתי ימ [ه عا
 תושעל ןהילע רזוג ארו םראהינב مولد ארובה

 : םהל רוסמ לכה אצ הער וא הבוט
 קידצ תויהל םדאה לע רזונ היה לאה ןליא (-

 ךשומש רבד םש היה וליא וא עשר וא

 טכיכרדה ןמ ךרדל ותדלות רקיעב םדאה הא
 וא תועדה ןמ 'ערל וא תועדכה ןמ עדמל וא

 םישפטה סבלמ 'ידובש ומכ םישעמה ןמ השעמל

 ידי לע طز הוצמ היה ךאיה םימש ירבוה

 םכיכרד וביטה ךכ השעה צו ךכ השע םיאיבנה
 دود ותיירב תלחתמ אוהו םכעשר רחא וכלת اذ
 א'אש רבדל ותוא ךושמת ותדלות וא וילע רזגנ
 הלוכ הרותה לכל היה םוקמ המו . ונממ זוזק
 ות עשרה ןמ ערפנ טפשמ הוזיאו ןיד הזיאבו

 השעי אל ץראה לכ טפושה ,קידצל רכש םלשמ

 . םדאה היהי ךאיה רמכאתו המתח או . טפשמ
 ול םירוסמ וישעמ ויהיו ץופחיש המ לכ השוע

 קצלבו ונוק תושרב مدن רבד םלועב השעי יכו
 'ה ץפח רשא לכ [95ק סינפפ| רמוא בותכהו וצפח

 קרשעי וצפחכ לכהש עד , ץראבו םימשב הש

 רצויהש םשכ דציכ ,ונל ןירוסמ ונישעמש י"פעאו

 םימהו הרעמל םילוע חורהו שאה תויהל ץפח
5 
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 2 הכותלא ןאביב
 קצווה אמ ףיכ תאמו .והתומ לבק הבושתב
 אווהו תאמו הבושתב עגר הדיא אמא , והבנדב

 7 פיל והנל אבה םלועל אכזי הבושת לעב

 ודלו | הבושתאצ مهدد + ףקוי ידצ ייש איינרצ יפ

 2 יפו והמאיא עימנ "רקיעב רפוכ, ןאכ

 לתמ , אבה םלוע יפ אצצח יהדנע , באתו עאגר

 בורקלו .קוחרלל םולש םולש, קוספצ לאק אמ
 ריעב םדאנב ןוכי ולו האנעמ ,"ויתאפרו 'ה רמא

 זרעאטדל באתו עאגרו אוה ךורב \ הלצ אלע

 אחחנתו אוודצ לבק ירצ ץירמללק האבשי הלא

 . והצרמ והנמ

 'רמומ, ןקצכ ולו ינאעצב ולו ןימלאצא עימנ
 קצווס , הבושתב ועגרי ףיכ , ךצר האבשי המו
 המ לתמ , םוהולבקנ יפכמצב אוופ , ףושכמצב
 ולו האנעמ םיבבוש םינב ובוש קוספלא לאק

 דעב ףלאכומו יצאעמ והנאכ רהצי ףושכמא יפ
 עגסצר אווה יפכמצו ינאקכדצ دو  י'דצ
 . הלובקמ והעתמ הכושתצ ביאתו

 نأ دعيت קרפ

 ולטטעי ידצ .אגאח ןירסעו אעברא אמת [6
 ריבכ םהבנד אעברא סהנמו , הבושתצ אלע
 עצרעס אוה ךורב הלצ היטעי هج םהלעפי יראו

 ע גריכ 9



 הבושת ירעש
 ןכו  לוניעב בבופ לגלגהו הטמל םיררוי ץראהו
 וב ץפהש ןנגהנמכ תויהל םלועה תוירב ראש

 וישעמ לכו ודיב ותושר םדאה תויהל ץפה مدد

 ארא ךשומ אלו הפוכ ול היהי אלו . ול ןירופמ

 بدو השוע ראה וכ ןתנש ותערבו ומצעימ אוה

 יפל ותוא ןינד ךכיפל , תושעל לוכי םדאש

 הער השע םאו ול ןיביטמ הבוט השע םא וישעמ

 םכרימ |5 יכפמ] .רמוא איבנהש אוה ,:ול ןיעירמ

 םהיכרדב ורהב המה םנ كم סיעש| 292 תאז התיה

 רוהב חמש اري פלק המרש רמא הז ןינעכו

 שכיהלאה ךאיבי הלא ככ לע יכ עדו ךיתודליב

 ריהעו תושער חכ ךריב שיש עד רמולכ טפשמב

 רמאנ הז ינפמו (י'כסיספ 'יע) , ןידה תא ןתיל התא

 هوو וישעמ רכ רע םדאה תא ןינדש האובנב

 לכש רקיעה והזו ער םאו בוט םא וישעמ

 : וב ןייולה האוכנה ירבד

 ישש קרפ
 םיאיבנ ירבדכו הרוהב שי הברה םיקוספ (5

 ןילשכנו הז רקיע ןירתוסכ ןיארנןהש

 ה"בקהש ןהמ ןתעד לע הלעיוסדאה ינב בור ןהב
 ובל ןיאשו הבוט וא مريد תושעל םדאה לע 0

 ירהו ערי רשא دوج ותוטהל ול רוסמ םדא רש
 יכ



 58 הביתלא ןאביב
 ןאמוה ודאהו והבנד תרתכ ןמ הבושתב עגריל
 יפו  ובנריו ואטכיל פאנלל באבסא למעי ירא (6
 שפצב סאנלל  תאלטע קמעי ירצ ךקאד תלמנ
 קירט ןמ והבחאצ ליימי ידצ د , הוצמ ולמעי םל
 ףללתומאו יואָנצ לתמ ,איינוד קירטל 1 החילמא
 איינוד  אייברתק גראכ .והדלו ףושי تذاع د
 והמכח יפ ןאפנאצ דלו וקרנל הילע קמחי והםילו
 סכל ףיכו ינודצ ןמ והזרפי הילע קמחי ןאכולו
 תאיאנת והל למאעא אווה ידצ ףיכ ראצ והענמ
 הרצקא והדנע ירצ עימג جمد תרמג יפו ,אטפיל
 םהענמיק דירפ ןאפנא אלע וא סאנצ אלע קמחיל
 ןד ,םהטלג יפ םהיקלכיו והפפנ דבניו ינודצ ןמ
 ךצר תלמג יפו עגרנ רעבו אטכנ לוקי 2

 . רַפָני داود ראהנו אטכנ לוקי ידצ

 זראיקננת וקני داي גיאוח מכ םהנמו ןכ
 ירצ |* ןאמוה ודאהו םהרעפי ירצ אלע הבושתא
 ועגרי ירא  תקו יפ והנל אעאמנצ ןמ זרתפי
 םכהאעמ מ אווה ןוכי סל ובותיו אוה ךורב הלצל

 ארע קצחי ידצ |כ , ורעפי داب תוכזאב אכזי םלו

 בבסת והעאתמ תקולחמ+ והנל םימכחה םאלכ
 קרבותצ תאיאנת ףרעי تسلا םהנמ זרתפיל והל
 וסכבנת ירצ רעב هدام תוצמצ אלע ךסיפתי ידצ וג
 םהלעפי אלו םהארו עבבתי והסיל והדנע תוצמש

 ףיכו



 הבושת ירעש 7
 5 שוריפ עדה ונממש רודנ רקיע ראבמ ינא

 ישנא וא דחא םדאש 255 םיקוספה ןתוא

 הקרשועש אטחה אטוהה השועו םיאטוה הנידמ

 = ,ונממ ערפהל יואר ונעדוהש ומכ ונוצרבו ותעדמ
 ' ןתונ ןירהש אטח שי . ערפי ךיא ערוי ה"בקהו
 )مم ופוגב ז"הועב ואטח לע ונממ ןיערפנש

 (כדא לש וינבש , םינטקה וינבב וא ונוממב
 תוצמ לקכל ועיגה אלו תעד םהב ןיאש םינטקה
 תמוז ואטחב שיא اي 'כ סיכפ| ביתכו ,ןה ונינקכ

 ןיערפנש ןתונ ןירהש אטה שיו . שיא השעיש רע
 קזנ םוש וילע רבוע ןיאו אבה םלועל ונממ
 םלועבו ז'זדועב ונממ ןיערפנש אטח שיו ז'הועב

 ; אבה
 הבושת השע عدو ןמזב םירומא םירבד המב (כ

 הכושתה . הבושת השע םא לבא
 קטוח םדאהש םשכו , תונערופה ינפל סירתכ
 והעדמ הבושת השוע אוה ךכ ונוצרבו ותעדמ

 7 ונוצרבו
 ות: לודג مور םדאה אטהיש רשפאו (ג

 زود ןידה ןתיש דע هنود םיאטח
 לע אטוחה הזמ ןוערפה אהיש תמאה ןייד
 ונממ ןיענומש ותערמו ונוצרב השעש וצ םיאטח
 .ועשרמ בושל תושר ול ןיחינמ ןיאו , הבושתה

 ירכ

-< 



 רכ הבותרא ןאביב
 פכבי ידצ زج אכזי שאב והדנע םל םהלעפי قج ףיכו
 זדניל رمح בבסי مدعم ידצ הרותצ והנימלעומ
 יפו "יזחג, דעאבתאו זדנא אמ לתמ דעאבתילו

 קירט יהל יררומו םקלעומ אקלי هج והנאזוד
 ידצ ךיבותשו בדאצ הרכי - ןפ , הקיקחצ

 וקדנל הבותלל היינת והספנל אללכ םל אראה
 ופררעי ףיכ ירא , הבותלל ובבסי ךיבותשו בדאא
 בוזריו עגרי .והומששחיו והתאבונד סדאנבלל
 םירמימ , חכשת צו רוכז הרותצ دو בותכמ אמכ
 םכח אלו לבנ םע , בל مودم ןתנ אלו , םתייה
 םהברדאיו שרשיל ךכבוי ןאכ וניבר השמ האנעמ
 رم לוקי איבנה היעשי ךצרכו הבושתב ועגריל
 התא השק יכ יתערמ , והנוק רוש ערי , אטוחיוג
 סהענגריו צרשי ברראיו ךבווי ןאכ داع האנעמ
 ברהאיו ךכבוויק ה'בקה האצצו אדכאו , הבותלל
 דלאו ןורגב ארק קוספצ צק אמ לתמ ןייטאכ'לל
 ענמת אלו ןייטאכצ אלע  טייע האנעמ ךושחת
 ונאכ איבנאצ עימג ךצרכו , ךיבותצו בדאצ םהנמ
 ;רבושתב ועגר אתח םוהוברדאיו צרשי וכבכווי
 ميزرر رولا אעאמג לכ אלע םוזלמ הדאה אלעו
 ףיאפו ןקזו םכח רתכאל םהנמ ורייכיל צרשי ןמ
 ךבבוומ ןוביק אעאמגלל בובחמו והרגצ ןמ חלש
 קרבושתב سمور | אעאמגקל בדדאמו

 ןפסכסלו ו



 הבושת ירעש 1

 ה'כקהש אוה ,.השעש ואטהב דכאיו תומיש ידכ
 וכו הזה םעה בל ןמשה م ספ| היעש" י"ע רמא
 יכאלמב םיביעלמ ויהיו [ו5 כ هكز רמוא אוה ןכו

 תולע דע ויאיבנב םיעתעתמו וירבד םיזוכו םיהצ

 ٠ ופצטח רמולכ אפרמ ןיאל רע ומעב 'ה תמח
 ןהמ עונמל ובייהתנש דע עושפל וברהו םנוצרכ
 קררותב כותכ دود אפרמה איהש הבושתה
 תנטחש יפלו הערפ בל תא יתקזחו |ד"י פומפ]
 : 'אנש וצראב םירנה צרשיל ערהו הלהת ומצעמ

 הבושה עונמל ردح ןתנ ול המכחתנ הבה [% ספ]
 זרא ה"בקה קזח ךביפל ונממ ערפנש רע ונממ
 חלש רמואו השמ דיב ול חלוש היה המלו . ובל
 קדתא ןיאש ה'בקה ול רמא רבכו הבושת השעו
 'וכו יתעדי ךידבעו התאו م ספ] 'אנש חלשמ
 יאבל עידוהל ידכ ,ךיתרמעה תאז רובעב םלואו
 קצטוחק הבושתה ה'בקה ענומש ןמזבש םלועה
 הלחתב השעש ועשרב תומי אצ בושל לוכי וניא
 בייחתנ ול ויהש תונוע دود ןוחיס זכו . ונוצרב
 'ה השקה יכ د סייג 'אנש הבושתה ןמ וענומל
 םינענכה ןכו + ובבק תא ץמאו וחור תא ךיהצ
 ושעש רע הבושתה םהמ ענמ 'היתובעות יפל
 م תאמ دو [6 .עשסי] רמאנש לארשי םע המחלמ
 ايد סע המהלמה תארקל םבל תא קזחל התיה



 הכ הבותלא ןאביב
 יגי והפיל בדאצו ךיבותצ הראכ ידצ ןאסנאצו
 ןוכיו והמאלכ עמסי אלו ברדאומללו ךבבוומלל
 וקדל ורהצי והנל והתאבונדו והתאטל יפ ףקאו
 חאלמ םהנא

 ריצי حج םהלעפי ירצ גיאוח סמכ םהנמו ןג
 ןאמוה ןייאל הלמאכ הבושתב עגריל مد
 לקעי והסילו והבחאצו ןאסנאצ ןיב ירצ תאבונד
 יאשצ והק עגנריל והק אטכו בנד ידצ והבחאצ

 והנמ בלטיל ףלאדכ םגגני םלו והריב ידא
 םלו קלכלל יערי ירצ 5 ןאמוה ודאהו חאמסצ

 חאמסאו مدقرأب והנמ בלטיל ףורעמ ןאסנאל אעד
 ראה ףרעי םל והנק .קראצצ אעמ םצקי ידצ اد
 סאנלל קרצי קראצצ ןיאל המוזלמ ןמל אקירצצ

 הדאה ירצ הדאיזו , דכאי והו והל ביניו הריתכ '
 -להאסמו והדיב רדאשו קראצללק ןיעומ בופחמ
 אקלי ידצ |: , אייצאעומצו אטכצ תאיאנת והל
 קראלומל והצריק הילע חררבי مثول עיאצ יאש
 ן , והעגגרי ןמל לקעי והסיל בותי ףיכ אדאהו
 והנל לגאגהצו םאתיצ ארקפצ קזר לכאי יא
 ןירוהשמ םה مثول ףאעצ סאנ םוה םיארל ודאה
 רקצלבל דאקב ןמ ולקתני םיאדלו ןיפורעמו
 בותי ןיח םהקזר םהל עגגריל םהלקעי םלו

 ודזרושו אוושרא לבקי ידצ م , הבושתב עגריו
 ליומולכ



 .הבושת ירעש 2 -"
 יפדל .והילא ימיב לארשי ןכו . םמירחה ןעמל
 = עושפדד םיברמה ןתואמ ענמ עושפל וברהש
 תפ+ תוביפה התאו |פ'י 5 סיכמ| רמאנש הבושת

 תאצמנ הבושתה ןהמ תענמ רמולכ תינרוחא םכל

 אלו צרשיק ערהל הערפ לע צח רזג אלש רמוא

 טםיינענכה לע אלו וצראב אטהל ןוחיס רע

 ןדרוכ .אצ א'ע ובעל צרשי לע אלו ביעתהל
 ; 'בושתה ןהמ עונמר ובייחתנ ןלוכו ןמצעמ ואטח

 < סכיאיבנהו םיקידצה ןיקאוש הז ןינעכו (ר

 ךרד לע םרזעל 'ה תאמ םתלפתב

 ךכרד 'ה ינרוה וכ סיטספף| דוד רמאש ומכ תמאה

 קרנממש תמאה ךרד יאסטה ינוענמי א רמולכ

 ما ספ| רמאש הז ןכו . ךמש דוחיו ךכרד ערא

 תושעל יחור חינה רמולכ ינכמפת הבידנ חורו

 אלא הבושתמ ינענמל יאטח יל ומרני צו ךצפח

 עראו ןיבאו רוזחאש דע ידיב תושרה היהת

 םיקוספל המודה לכ וז ךרד לעו . תמאה אאא

 ולא

 نإ רשיו בוט اع تكا דוד רמאש הז ןהמו (ס

 םיונע ךררי ךרדב םיאטה הרוי ןכ לע

 'ה יכרד םיעידומ םהל םיאיבנ חלשש הז "וכו

 חכ ןהב ןהנש דועו , הבושתב םהוא ןיריזחמו

 ןמז .לכש םדא לכב וז הדמש ןיבהלו .דומלל
 קוסש



 וכ הכותלא ןאביב
 ליימתצ ראה ץאיק ףרעי םל והנל םכוחצ ליימיל

 ידצ אדאיזו ךלאד ןמ רורצמלל ענגריל והתווקו
 בזהי ידצ כנאראו יטאכלל ןיעומ בוסחמ אווה
 . קוקח جنود והבהאצ קזר לכאי

 קלע םהלעפי ידצ גיאוח סמכ םהנמו (ר

 .והמאמבתווהלקע יפ והנל םהנמ עגרי هج ארתכא
 רוטפ ןמ לכאי ידצ [6 בנד אלו אטכ םל ןא
 והנל והכחאצל יזזפי והפיל ידצ ףרעיו והבחאצ
 جد ידצ םמכי אווהו د קבא, בוסחמ אדאה
 םנרכתסי ידצ اد והבחאצ ץרגב دار יאש مدد
 יאש ריקפצ ןהר רתכאצ אלע ידצ ריקפצ صدد
 כל ירא םמכי אדאהבו והצקנ ןייבי םק ירצ
 קופנצ دؤ לקקמתי ירא د ,יאש יפ  והתרצצכ
 לעפ םל אווה ירצ והלקע יפ םמכי אדאה והנל

 -ליקמתצ ירצ ףרעי והסילו אייצאעמצ ןמ יאש
 תאיצאעמש תרתכו יווקו ריבכ בנד אווה ךצד יפ
 ורותה אלו קופפצ לאק אמכו ליקמתצ םהבבס
 אלע עונממ האנעמ םכיניע ירחאו םכבבל ירחא
 ראקו לבקי ירצו زج , אפנצ יפ ריקמתא ןאסנאצ
 مدد והבלק יפ לוקי והנל והבחאצ ץכב ןמ זעו
 םלו רצאח והסיל והבחאצ ידצ רעב בנד אדאה

 دو והמששח هج והנל המשחא ןמ יאש והקחל
 לבא ומ ריבכצ והמלעו مسجدا והצעפא ףפצ



 הבושת ירעש ד

 ןהק הואתמ קרצהו המכחה יכררב ךשמנ אוהש
 רהטיל אבה ל'זר ורמאש המ אוהו םתוא ףדורו
 רבדה לע רוענ ומצע אצמי רמולכ ותוא ןיעייסמ
 םתוא ונעו םודבעו !ו'ע פישלג| הרותב 'כ אלהו
 סיכו] ביתכו ער תושעל םיירצמה לע רזג ירה
 ץראה רכנ مجرم ירחא הנזו הזה םעה םקו ו
 مد ערפנ המלו מ"וכ רובעל צרשי לע רזנ ירה
 קצוה "היש עודיה ינורפ שיא לע درر אלש יפל
 - ודבעש םינוזה ןתואמ דחאו דחא לכ אצ הנוזה
 ماكر רבוע היה אל רונעל הצר אל וליא-מ"וכ

 קרמל אה . םלוע לש וגהנמ אצ ארובה ועידוה
 םיקירצ ןהב היהי הזה םעה רמואל המוד הז
 וילע רזגנ רבכ עשרה רמאי הז ינפמ אל םיעשרו
 םיעשר ויהיש השמל עידוהש ינפמ עשר היהיש
 ןויבא לדחי אל יכ ماد هوز רמאנש ןינעכ ארשיב
 דחאו דחא לכ םיירצמה ןכו . ץראה دحوم
 קרצר אל וצ צרשיל םיעירמהו םירצמה ןתואמ

 עודי שיא לע درر אלש וריב תושרה םהל ערהל
 ץראב רבעתשהק דיתע וערז ףוסש ועידוה אצ
 עריל םדאב הכ ןיאש ונרמא רבכו םהל אל

 : תויהל ןידיתעה םירבד ה'בקה ערי ךאיה

 יעיבש קרפ
 ומכ ול הנותנ םדא לכ תשרו ריִאוה (6



 זכ הבותלא ןאביב
 ןייבתא ךלאד ןמו והמלעו וחבהאצ לאעפא
 יד زم ; והתרקחו והבחאצ ץן'כבו והזעו והראקו
 קצדאה והנל , הקאדוצצו הבייטצ סאנצ םהתי
 והבלקב והל םהת רינו יאש רעפ مح ירצםמכי
 -לעג ידצ הטכו בנד אראה ירצ ףרעי והסילו

 . םלאצצ ףיכ קידצ ןאפנא
 יפ רבגני םהלעפי ידצ גיאוח סמכ םהנמו [8

 אדאהכו םהנמ זרפתיל ריתכ ביעצו םיאד םהתרר

 קסדלי אמכר םהנמ רעביל ןאפנא לכל םוזלמ
 ודאהו , ריתכ אנאוד תאיילקע לכצ םהו םהיפ
 למעיל והבאחצל אדאה םאלכ לצצווי ידצ ןאמוה
 יאש והבחאצ אלע םללכתי ידצ , אואדע םהניב
 קמחצב ףללמתמ ידצו , והספנל והבהי هج יד

 בזראצי ידצו ,ינודצ םאמכתצב ףךללמתמ ירצו '
 ומצצרתיו והלאעפא םללעתי והנל םלאצצ
 קרמקש לאק אמכ והבלק יפ והמאלכו והצעפא
 קראנעמ עורי םיליסכ העורו םולשה וילע ךלמה
 םולי אדיאו , להני ןא דבאל ןיקהאגצ בחאצי ןמ
 םכהנקציב| תאייקקעצ באוצ דפאיל ןאפנא לכל
 ענארלל ךלאד قرود רתכאו רתכא |תועיר د
 . הבושתב

 קצלטע .ןאמוה וקו האבשי אמו ךלאד לכ וו
 ןאסנאא ןמ אהוענמי םהסיל עוגרצו הבותלל



 הבושת ירעש
 תודותהלו הבושת תושעל םדא לדתשי ונראבש
 תומיש ידכ ויאטחמ ויפכ רוענלו ויאטהמ ויפב

 : ב"הועה ייחל הכזיו הכושת לעב אוהו
 < זרטונ .אוה عد ומצע مدع האי םלועל مذ

 : קצצמנו .ותעשב תומי אמשו תומל
 קל . דימ ויאטחמ בושי ךכיפל ואטחב דמוע
 ןיקזיש םרט תומי אמש בושא ןיקזאשכ רמאי
 תע לכב غم مذمم)] ותמכחב רמא המרשש אוה

 | : םינבל ךידנב ויהי
 שיש תוריבעמ אצ הבושת ןיאש רמאת לא (ג

 קצלא הבנגו לזגו תונז ןוגכ השעמ ןהב
 ךירצ אוה ךכ וצמ בושל םדא ךירצש םשכ
 םעכה ןמ בושלו ול שיש תוער תועדב שפחל

 תפידרמו לותהה ןמו האנקה رطل הביאה ןמו
 קצצו'כו תולכאמה תפיררמו דובכהו ןוממה
 תונועה וצו , הבושתב רוזחל ךירצ לכה ןמ ,ןהב
 םדאש ןמזבש . השעמ םהב שיש ןתואמ םישק
 רמוא אוה ןכו םהמ שורפל אוה השק וצב עקשנ

 7 ונו עשר בוזעי [ס'ג סיעשי]

 קחורמ אוהש הבושת לעב סדא המדי לאו م

 זרונועקר ינפמ םיקידצה תלעממ
 בוהק مع ןכ רבדה ןיא . השעש תואטחהו
 = םםלועמ .אטח אל וצכ ארובה ינפל אוה דמחנו
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 ;קרבושת לעב; בוסהמ ךדלאד ןמ "עפר' تنس
 . אבה םלוע יפ הצצח והדנעו

 ישימח קרפ

 קוקו הרצק והדנע םדאנבו םדאנב לכ |

 -ליימי  אחילמצ קירטל והספנ ליימי בחי אדיא

 איינורצ  קירטל  והספנ ריימי בחי "חה אדיאו
 קריזד סדאה ןה הרותצ יפ בותכמ אמבכ , ריימי

 حرز ירצ האנעמ , ערו בוט תעדל ונממ דחאכ
 תייקב ףיכ והסילו היינראצ יפ .- אווה םדאנבצ
 םהדבגת העיבט ת"ישה םהיפ קרכ ירא | קיאלכצ

 שכהתעיבט :ולררביל ארצקו אווק ק םתרנע םילו
 .וקרמאמכתו והתיילקעב והדהו םראנבצ ماع
 קצמת םלו ינוד וא חילמ בחי אמ לעפי םנגני

 . "וגו והדי דמי אמבר אדאהבו וחענמי יאש

 הא וממכי אמ םדאנבצ םמכי םל ןכ

 = לווא ןמ םדאנבצ אלע םכוחש עטקי ה"בקה ידא
 טכדקצנכ קכ אצ עשר וא קידצ ןוכיל והתקילכ
 קרשמ ףיכ קידצ ןוכיל .רצקיו והל בגוי םדאנבו

 , םעברי ףיכ ו'ח עשר וא םולשה וילע וניבר
 :ןוכילו ,"להאנ וא םלאע ןוכיל םגנני ךלארכו

 םכירכ ןוכילו "ירזכא,ו הפכסצ לילק וא ףיכס

 ןץירויקב עימג יפ ךצרכו ןילכ| חאחשמ וא בלקא
 " سقم" ميدان [ח]



 הבושת ירעש 9
 : جربو םעט ירהש הברה ורכשש אצ דוע אלו
 ;םימכח .ורמא ,ורצי שבכו ונממ שריפו אטחה

 םירומג םיקידצ ןיא םירמוע הבושת ילעבש םוקמ
 | הלעממ הלורג ןתלעמ רמולכ וב רומעל ןילוכי
 [ . םכרצי ןישבוכ ןהש ינפמ םלועמ ואטח אלש וא

 : םהמ רתוי
 ןיאו ,הבושתה לע ווצ ןלוכ םיאיננה לכ (ס

 החיטבה רככו הבושתב אא ןיצננ ארשי
 . םתולג ףוסב הבושת הושעל ארשי ףופש הרוה
 וקצוב' יכ היהו ₪ هدددإ רמאנש ,ןיצננ ןה רימו
 'ה בשו ךיהצ 'ה דע תבשו 'וכו םירברה לב ךילע

 וגו ךיהצ
 הניכשל םדאה תא תברקמש הבשת הלודנ (ו

 'ה דע צרשי مدرس نك עשס| רמאנש

 "ص םאנ ידע םתבש אלו ןי פושע| רמאנו ךיהצ
 בושת داب 'ח םאנ צרשי בושת םא |י ליייי| רמאנו
 הבושתה . קברת יב הבושתב רוזחת םא רמולכ
 ינפל יואנש הז היה שמא םיקוחרה תא مدحمم
 תצוה  םויהו הבעותו קחורמו ץקושמו םוקמה
 אצומ התא ןכו . ריריו בורק רמחנו בוהא
 תא ברקמ הב םיאטוחה קחרמ ה"בקהש ןושלבש
 הָיהו ןכ עשס] רמאנש םיבר ןיב ריחי ןיב 7
 רמאי .םתא ימע אל םהל רמאי רשא םוקמב

 ססל



 59 הבותלא ןאכיב
 אלו והבצְני יאש והל םילו עיאבטצו תאיילקעצ
 זראיאנתצ ןמ אדהול .והרבני אלו הילע 0%
 תזנתלל לימי והתיילקע ןמו והחורב אווה אא
 יפמ והימרי יכנא לוקי אמכו , בחיו אצרי יד
 עטקי םל האנעמ בוטהו תוערה אצת אל ןוילע
 וק+ חילמ +ג'  ןוכיל םדאנכ< אלע םכוחצ הלא

 רצצכ ידצ אווה כנארצאו יטאכצ אראהכו ינוד

 זראונדלאו אכבא دمج בגוי ךצר אלעו , והספנ
 אהאפאכו והספנל לעפ אמ אלעו והתאבונד אלע
 ךאד דעב והימרי יבנא לממכ אמכו , תאינורצב

 השפחנ ויאטח לע רבג יח סדא ןנואתי אמ צקו

 ירצ דעב האנעמ 'וגו הבושנו הרוקחנו וניכרד
 יפו חילמצ יפ םראנכצ ריב ארצקצו הווקצ |
 קצרקצהב םהנמ יאשל והל בצאנ סילו ינודצ '

 וכרזרנו הבושתב ןעגרנו ובותנל .קצנל :בגוי
 . הבייטצ צעפאצ ורייכנו ןיינודצ  אנצעפא

 לכ הרמעו סאפ אווה אננייב ידצ דאהו ןג
 יתתנ האר קוספצ לאק אמכו , הוצמללו הרות
 תומה תאו בוטה תאו םייחה תא םויה ךינפל
 הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר , ערה תאו
 ינודלאו חילמלא ירלא האנעמ 'ונו הללקו

 והספנל רייכי םגגניו ןאסנאלא דיב ןינככמתמ =
 | 2 ינורצ קעפיל והבצני ירצ ייש אמת םלו חילמלא
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 . פימיי] ותעשרב והינכיב .רמאנו . יה צ ינב םהל
 .הלצי אל دور ירירע הזה שיאה תא ובהכ ادد
 ךלמ :םיקיוהי ןב .והינכ .היהי םא اك וימיב
 ותולגב בשש ןויכו 'וכו ינימי רי לע םתוח הדוהי
 'ה .םאנ عضم םויב כ יגפ| ונכ לבבורזב רמאנ
 'ה .םאנ ידבע ציתצש زد רבבורז ךחקא תואבצ

 : םהוחכ ךיהמשו
 היה .שמא . הבושתה .תלעמ הלועמ המב

 = סיעש] 'אנש ארשי יהצ המ  לרבומ הז |
 םכיהצ زوج םכיניב םיקידבמ ויה םכיהונוע ام
 וברת هد םג |5 هءإ רמאנש הנענ וניאו קעוצ
 וינפב .םהוא ןיפרוטו תוצמ השועו 'וכו הלפת
 , ירצח مزود םכרימ תאז שקב ימ (ספפ) רמאנש
 אוה םויהו . 'וגו םיתלד רוגסיו םכב ימ [6 יכפמ|
 :כיקבדה םתאו | פיי רמאנש הניכשב קברומ
 היהו (ק'פ סיעש| 'נש דימ הנענו קעוצ . םכיהצ הב
 ןיקבקמו .תוצמ השועו . הנעא ינאו וארקי סרט
 הצר רבכ יכ ند פפסק| רמאנש ההמשו תחנב ןתוא
 ;רואתמש אלא דוע אלו . ךישעמ תא םיהצה
 הדוהי .תחנמ הל הברעו ן'ג יכפפ] רמאנש םהל

 ; תוינומדק םינשכו םרוע ימיכ םירשיריו
 = םיונעו .םילפש תויהל ןכרד הבושת ירעב (5

 ססיסעמכ 0 -* .בוליסכה مرسم ופרח םא רזרויב
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 םהל הז םכבל ןהי ימ קוספלא לוקי ךלאד ןמו

 םכוח עטקי אלו - םל קלאכלא האנעמ 'וגו
 אטע אלא ינוד וא חילמ ןוכיל םראנבל אלע
 בחי שא = רייכיל םדאנבלל הרצקצו אווקצ
 . ליימתי רצקי בחי ןיאולו

 טכדאנב+ אלע םכוחצ עטקי .קצבא ןאכול וי
 קומת ןאכול ףךצדכו עשר ןוכיל וא קידצ ןוכיל
 ידצ 0 תקילכ לווא ןמ איינדצ יפ אגאח

 ןמ םלעל וא  תאיאנתצ ןמ איינתל והדבגת
 ןמ רעפל וא תאיילקעצ ןמ איילקעל וא םולעצ

 יפ ןילהאנצ וערדביו | ולוקי אמכו לאעפאל
 קצנל  יצצווי ןאכ םל ףלאתצ םהלקעו םהבלק
 ולעפנ ונוכנ وداي אייכנאצ די אלע אוה ךורב | הלצ

 ובואצנ ידצו אדכא ולעפנ םל ידצו אדכא
 םכלצצ ןמ ודעאבתנ ידצו חילמלל אנתאיאנת
 -לווא ןמ יאש וא םכוח ו'ח אממת ידצ דעב
 ךררחתי םנגני סלו והדבני ידצ םדאנבא ת תקילכ

 אפלאתא םהתיילקע ףיכ ןאכול ךצדכו .ךצר ןמ
 ק4קו קידצ אווה ידקאל רגא دز ןאכ םל
 הדאה ונאכ והנל , עשר אווה ידקא" אבוקע
 יקיקחא םכוחצ יטעי סלו ןיבוצנמ הדאה אעמ

 עימג ןמ אצ , םהקאעפא ןמ ייש םהלאני ירצ
 והדיב ןאסנא לכ והנאו וחחצנ והרינו ךלאד

 קר5קט
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 זרייה שמא םהל ורמאו םינושארה םהישעמב

 درع ךכו ךכ .רמוא תייח שמא ךכו ךכ השוע
 :תוכז וזש ןיעדויו ןיחמשו ןיעמוש אצ ןהל ושיגרי

 ורבעש םהישעממ םישוב םהש ןמז לכש םהל

 זרלדגתמ םתלעמו הבורמ םתוכז ןהמ םימלכנו

 רוכז הנושת לעבל רמול אוה רומג אשחו

 ושייבל ידכ וינפל םריכזהל וא םינושארה ךישעמ

 ידכ םהל ןימודה םינינעו םירבד ריכזהל וא

 . ףידלע .רהזומו , רופא רכה השע המ וריכזהל

 4 %. הילע הרות הריהזהש םירכד תיינוה ללכב

 ٠ ותימע תא שיא ונות אלו [ס'כ יקי רמאנש

 ינימש קרפ

 ב'"הועה ייח איה םיקירצל הנופצה הבוטה (<

 'בוטהו ןהמע תומ ןיאש םייחה סהו |

 = [כ'כ סרכ| הרותב בותכש אוה ,הער המע ןיאש

 ורמל העומשה יפמ ,םימי תכראהו ךל בטיי ןעמק
 םימי תכראהו בוט ולכש םלועל دج בטיי ןעמק
 םיקידצה רכש ב'הועה אוה הזו ךורא ולכש םלועל
 ןוערפו , וז הבוטב ויהיו הז םעונל וכזיש .אוה
 וזררכי אצ . וצ םייחל וכזי אלש אוה םיעשרה
 תמה مرد וצ םייחל הכוז וניאש ימ לכו ,ותומיו
 המהבכ רבאו ועשרב תרכנ אצ םלועק יח וניאש
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 ינורלל קימיל וא חילמלל לימיל הווקצו הרצק\

 איינדצ דאה יפ הבוקעצו רגאצ והדנע אדאהבו

 . אבה םלוע אייהו היתאצ איינדצ יפו

 ריצי ףיכ לוקיו םדאנבצ בזעאתסיו רשני םלו =
 והנקצחבס ברא ןמ ןדא جنز ןמ איינדצ יפ יאש

 ירכא ףיכ ידא ףרעי והמזלי והנל , והתכבחמו

 ןיעקאט חירצו ראנצ ןוכתל אוה .ךורב + הלא בחי
 היינרצ בקולו אטול ןיטבאה ץראצו אמצו ,קופלל
 ואש( ימתי ונוכיל תאקלבא ע עימג ףשרכו רוצי

 קרלצ ףארכ , םהיפ הלא קלכ دع םהתפאנסב
 אווקצ ןוכתל אייה והתבבחמו והצרַנ אוה ךורכ

 ריִג ןמ והאלעפא יפ סדאנבצ ריב הרצקצו

 داي והתיילקעב אווה אצ והק دج אג אלו בצאנ
 הדאהבו - אמ לעפי אוה ךורב הק היפ קלכ

 דכאי חילמצ לעפ הדיאפ םדאנב לכ סכאחתי

 ךצד אלעו בקאעתי ינורט לעפ אריאו רגאצ

 םככל תאו התיה םכדימ | יכסמ] יבנצ לוקי

 ףצרכו ךטד יפ סכל בבס םוה םכצעפא האנעמ
 רוחב חמש םולשה וירע ךלמה המכש לוקי

 טפשמב םיקצה ךאיבי ה לכ לע יכ ערו ךתודקיב
 תצווק ךדנע ידצ םדאנב אי ףרעא האנעמ

 קמ אלעו ינורצ לעפתל וא חילמצ .לעפתל

 בק מו באסחצ יטעתו םכאחתת יתנא לעפה



 הכושת ירעש 2
 [ו"'ע רכפכ| רמאנש הרותב הבותכה תרכ והזו

 ודמל העומשה יפמ , איהה שפנה תרכת תרכה

 התואש רמולכ . ב'הועל محكوم ז"הועב תרכה
 ייחל הכוז הניא ז"הועב ףוגה ןמ השריפש שפנה

 : תתרכנ ב"הועה ןמ هر אצ כ"הועה
 ;רושפנ مدع , היוגו ףוג וב ןיא ב"חועה (

 יכאלמכ ףוג אלב רבלב םיקידצה

 הריכא אל וב ןיא תויוג וב ןיאו ליאוה , תרשה

 ינב תופונש םירבדה לכמ רבד אקו היתש אלו

 וב רבד עראי אלו . ז"הועב םהלק ןיכירצ םדרא

 ןוגכ ,ז"'הועב תופוגל ןיערואמש םירבדה ןמ

 אצויכו קוחשו בצעו התימו הנישו הדימעו הבישי

 ןיא ב'הוע ,םינושארה םימכח ורמא ךכ ,ןהב

 אלא שימשת אלו היתש אלו הליכא مج וב

 ןינהנו . ןהישארב םהיתורטעו םיבשוי םיקירצ

 יפל ףונ םש ןיאש ךל ררכתנ ירה הניכשה ויזמ

 טכיקידצ ורמאש הזו היתשו הליכא םש ןיאש

 [רושפנ רמולכ ורמא הדיח ךרד לע ןיבשוי

 הז ןכו העיגי אלו למע אלב םש ןייוצמ םיקידצה
 ועדיש תעד רמולכ םהישארב םהיתורטע ורמאש

 איהו ןהמע היוצמו ב'הועה ייחל וכז הלכלגבש

 [נ סילישס ריש המלש רמאש ןינעכ םהלש הרטעה
 96 רמוא אוה ירהו ומא ול הרטעש הרטעב

0 
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 סדאנבצ ידצ אייכנאש םאלכ יפ םיאד דגות אראה
 ןקו לעפ אמ דק אלע והלאעפא אלע םכאחתי

 ארמעצו סאפצ אווה אדאהו , ינוד וא חילמ ןאכ
 ..היפ ןיקללעתמ אוובנצ םאלכ עימנ יד

 ישש קרפ

 םיקוספ איבנאצ םאלכ יפו הרותא יפ אמת |
 مدر אכל , םהמהפי םדאנבלל םזלי ידא רסאי

 עטקי ו"ח ה'בקה והנאכ סהנמ והל רהציו םהיפ

 אלעו עשר וא קידצ ןוכיל םדאנבצ אלע םכוחא

 והנמ ידצ ןיתמו ריבכ معو ונייבנ אנמזרי אדאה

 ןירוכדמצ םיק כוספצ עימג ריספת ףררעתיו םהאפתי

 ןאככוס וא א סראנב ירא תקו יפ ידא אווהו

 והלקע ןמ בנד יטאבצ לעפיו ואטכיו וכנדי הנידמ

 שודקהו , והנמ ץאלכא בגוי . אננייב אמכ האצרו
 ידצ בנד אמת ,ץאלכצ תייפיכ ףרעי אוה ךורב

 דאה יפ והבנד אלע והנמ וצלכי ירצ יטעי םכוחצ

 לכ והראנצ ןמ וא והצמ ןמ וא והנדב ןמ איינדצ

 םהל םיל ידצ ראגצצ והנל ראָגצ ןאמוה יד ת תקו
 רוצמא םיזכת תגרדל ולצו םלו למאכ לקע
 קצמתו , והבסכ ףיכ טדאנבלל ןיבופחמ ןאמוה

 םכלוע יפ והנמ וצקכי ידצ יטעי םכוחצ دم בנד

 קצמתו הזה םלוע יפ ררצ והל ריצי םלו אבה
 = עו هلا



 הבושת ירעש 6
 ףונ החמשה ןיאו . םשאר לע םלוע תהמשו مذ
 ורמאש הרטע ךכ , שארה לע הונהש ידכ'
 ;ינהנו ורמאש הז והמו , העדה איה ןאכ םימכח
 ה"בקה תתמאמ ןיגישמו םיעדויש הניכש ויזמ

 : לפשה לפאה ףוגב םהו ןיעדו' ןניאש המ
 .המשנה הניא הזו ןיגע ב הרומאה שפנ 55 נג

 איהש שפנה תרוצ אצ ףונל הכירצה

 הנישהו ,ההכ יפכ ארובהמ הנישהש העדה
 הרוצה איהו ,םישעמה ראשו תודרפנה תועדה

 הרותה ידוסי תוכלהמ ד'פב הנינע ונראיבש

 ןיאש יפל ו םייח ,הז ןינעב שפנ תארקנה איה
 ףונה תוערואממ אצ תומה ןיאש ماد ןהמ

 ןפכ 9 שפפ| רמאנש םייח רורצ וארקנ ףונ םש ןיאו
 והזו ,םייחה רורצב הרורצ ינודא שפנ התיהו
 ןיאש הבוטהו ונממ הלעמל רכש ןיאש רכשה
 : םיאיבנה לכ הל וואתהש איהו הבוט הירחא

 יה רה [-כ סיכפפ) מ"ד הל וארקנ תומש המכו 6

 שדקה ךרדו [ק"כ  סינשי] ושדק םוקמו ,

 'ה לכיהו 'ה להאו ,ה םעונו ןיכ סינפפ) 'ה תורצחו

 הבוטל מ'ד הל וארק םימכהו 'ה רעשו 'ה תיבו

 | -לכב הל ןירוקו ,הדועס םיקידצל תנמוזמה וז
 . ב'הועה םוקמ

 תרכהש הנממ הלודג המקנ ןיאש המקנה 6
 םכככ



 דל הכותלא ןאביב
 וצדלכי  ידדלא יטעי םככוהדקא ירלכא בנד
 . תגבר םדרוע יפו קרזזר לוע יפ וזרנמ

 קרבושתב עגר סל ידצ תקו 5 ךלאר לכו ןכ

 --תמ אייה הבושתצ הבושתב עגר אדיא ןכאלו
 הבותאו עוגרצ ןכאלו , הבוקע לכ תצבק אקררא
 ;ראצרב אטכ אמ לתמ והתיילקעו האצרב ונוכי
 ١ והתיילקעו

 ריבכ בנד םדאנבצ בנדיו .אטכי ידצ ריציו וג
 ירצ אתח והתיילקעו והצרַנב אריתכ תאבונד וא
 ראה ארע םכחי אוה ךורב הלא יקיקחצ םכאחא
 ןוכיל סננצ ראהב אטכ ידצ יטאכצ סדאנבצ

 תצווק והר .אקבי ילו , הבושתצ והנמ ענמתי
 וה-לאעפאב 7 תומי אצ והמלצ ןמ  עגריר

 אוה ךורב שורקה 9 אמכו , לעפ יד איינודצ
 הזה םעה בל ןמשה | והיעשי יבנצ רי אלע
 רדצ داود אטכ ואטכ ידצ רעב האנעמ "וגו

 אלל והתקלְנו םהבלק ןאדרשב םהילע םכוחא
 ויחדיו קוספצ לוקי ךצדכו , הבושתב וענרי
 סיעהעהמו וירבד םיזובו םיקצ יכאלמב םיביערמ

 אפרמ ןיאל דע ומעב 'ה המח תולע דע ויאיבנב
 ידא אהה םהצרַנב תאיצאעומצ יפ ורתתכ האנעמ
 ענמזרת ןא יקיקחצ יראבצ םכוחב ומזלתא
 אוורש אייה ירצ הבושתב עוגרקל אווקצ םהנמ



 הבושת ירעש 0
 [וט دددصد] רמאנש םייחה ןתואל הכזת אלו שפנה
 ןודבאה הזו . הב הנוע איהה שפנה תרכת תרכה

 ראב לשמ ךךרד םיאיבנה והוא ןירוקש אוה

 היילכ ןושל לכו הקורעו התפתו ןורבאו תחש

 ןיאש הילכה איהש دوج , ול ןירוק ההתחשהו

 . םלועל רזוח וניאש דספההו המוקת הירחא

 ןיאש המדתו וז הבוט ךיניעב לכת אמש 6

 יכררבםלש םדאה תויהו תוצמה רכש

 תובוט תולכאמ התושו לכוא ותויהל אצ תמאה
 המקרו שש ידנב שבולו תואנ תורוצ לעובו
 בהזוו ףסכ ילכב שמתשמו ןש ילהאב ןכושו
 םייברעה י+ ןימדמש ומכ ולנ 9 סימודה סירבדו

 םימכחה לבא המזב םיפוטשה םיליואה םישפטה

 ירבד ודלקצה םירבדה לכש וערי הער ילעבו

 ;רכוט םכניאו תלעות םהב ןיאו םה לבהו יאבה

 יכעב ונאש ינפמ אצ הזה םלועב ונילצא הלודג
 שכה ףוג;ר יכרצ ולאה םירבדה לכו היוגו ףוג

 ינפמ אדלא ןתדמחמו םהכ הואהמ שפנה ןיאו

 וירוב לע דומעיו וצפח אצמיש ידכ ףוגה ךרוצ

 ולאה שכירבדה לכ ואצמנ ףוג םש ןיאש ןמזבו

 והר קרב "יהתהש הלודנה הבומה . סילטב

 ערי-כו הנישהל זה עב ךרד םוש ןיא בה'עב

 קלו

 .ףוגה תבוט אצ זהעב םיעדוי ונא ןיאש \ התוא



 הל | אבותלא ןאביב
 ינקצו הררותה יפ בותכמ נב ו יריצאצ

 אטכ הערפ ירצ דעב האנעמ הערפ בל תא קזחא

 ונקצכ ירצ دودو ינודצ למעו 2 م

 קרבהר קוספלא לאק המכ והצרא ייפ ןינכאס

 ןאטלרצ ןאכ ידרקא הערפ האנעמ ול המכחתנ
 ודקופצחתרו ודעקו והמוק ראבכ עמ1 רצמ יפ

 קצהיב  ואפוי ידצ איינתלא אייה שאה וממכיו

 ןמ ועייצו רעפרל םהמאמכת ונררכו לארשי

 ודלאותי ידצ ןיח ןמ םהראנצ ןמ רסאי לארשי

 שככאחצ אטע הדאהבו (הרותה دق ןייבמ המכוו
 ןמ ענמיר עטאק םכוחה אוה ךורב הרצ .יקיקחצ

 הפ ןלדלכיו והבקאעי ןוכיל הבושתצ הערפ

 רווק 0 והל 7 تايد | مز وجب تال < לכ

 רשנזר אדית , ןדבא ل ل ררק

 קצוה ךורב הללא ןאכ ידצ בבסלא אווה שאה
 לארשי בייסיל וניבר השמ די ארע הערפל תעבי

 והדנמ עונממ אווה ירש דעב עגרילו והצרא ןמ

 ונוכי תמדל אווה בבסצ ידצ םלעא : עונר לכ

 )مم  תקו יפ ירש איינרש ןאככוס עימג ומרעי

 אמו 'דמצ תאייפיכצ ןמ א''פיכב םדאנבצ אסכי

 ךורב הלא יקיקחש םכאהא ןוכי , ףאר | האבשי

 ןדבא עגרי רצקי םלו הבושתצ והנמ ענמי אוה

 -וול ןמ לעפ دكان האטכו והמלצב תומי אש
 ופ כר בכ



 הבושת ירץקש

 | : ךהלוז םיהצ ההאר
 אדל אכה םלועה םימכח ותוא וארקש ד (م

 דבוא םלועה הזו התע יוצמ וניאש ינפמ
 אלא ןכ רבדה ןיא , םלועה ותוא אבי ךכ רחאו
 | רשא |65 סטסק רמאנש דמועו יוצמ אוה ירה
 = אבה םלוע והוארק ארו "וגו תלעפ ךיאריל תנפצ
 ייח רחא םדאל ול ןיאב םייחה ןתואש ינפמ אצ
 ו-רזו שפנו ףוגב וב םימייק ונאש הזה םלועה

 : הנושארב םדא לכל אצמנה

 יעישת קרפ

 הבוטהו תוצמ לש ןרכש ןתמש עדונש רחאמ (6
 שכשה ךרד ונרמש كرم הל הכזנש

 רמאנש אבה םלועה ייח איה הרותב הנבותכה
 קרמקנהו םימי תכראהו ךל בטיי ןעזמר :[כ'כ סורכד] <

 קדצה תוהרא ובזעש םכיעשרה ןמ םימקונש
 [ו'ע ددوددإ רמאנש תרכה איה הרותב תובותכה

 הרז והמ , הב הנוע איהה שפנה תרכת תרכה
 םכל עיני ועמשת םא הלוכ הרותה לכב בותכש
 ןזרוא לכו ךכ םכתא הרקי ועמשת אל סאו ךכ
 הרמחלמו בערו עבוש ןונכ הזה םלועב םירבדה

 תולנו ץראה תבישיו זרולפשו זרוכלמו םולשו
 תירבה ירבד לכ ראשו ורפפהו השעמ זרזרלצהו



 זל הבותדא ןאביב
 ראצהכאלו ,עונרלאו הבות+ םוהנמ אוה ךורב

 קצוקר ךורב הלצ עטק مج دام אווה ايد | ןמ
 לארשי אעמ ינודקלא רמעיל הערפ אלע םכוחצ

 אלע ماجر , והצרא יפ אטכיק ןוחיס אעמ אלו

 , [ראהירכלא ןמ ולעפ אמ לכ ולעפיל םינענכצ

 ןכאלו , הרז הדובע ודבעיל לארשי אלע אלו

 םכה[ריי-לקעו םהַצרנ ןמ וכננדו ואטכ םכהלכ |
 ענמתת ידצ המוכחצ דאהב ומזזלתא םהרעפבו

 . הבושתצ םהנמ
 דגנוזר .טקצדל  קצופיכלקא حمم ףוכו ו

 קצוקר .ךורב הלצ رص ובלטי םיאיבנאו םיקירצצ

 דוד לוקי המכ הקיקחצ קירט אלע ו
 אל האנעמ , ךכרד 'ה ינרוה םולשה וילע ךלמה
 קצהנמ ידצ אקיקחצ קירט ןמ יתאבונד ינוענמי
 ידצ דאה ךצדכו , ךמסא דיחותו ךקירט ףרענ

 ידלא  האנעמ "נכמפת הבידנ חורו בלט
 ידל ובכסי םלו ךצרנ למענק יריב או וקא יקקבת

 ךלאדכו ,ו'ח .עוגרצו הבותצ ןמ ענמצ יתאבונד
 . ךצר לתמ ידצ םיקוספצ עימג ריספת קצווה

 -לאק ידצ תנעמ אייה שאה רשנת אריאו [5

 ןכ לע 'ה רשיו בוט, םולשה וילע ךלמה דוד
 והמאלכ ריספת ירצ םלעא ?"ךרדב םיאטח הרוי
 וקרתמזררו והתחאלמ ןמ ה'בקה ידצ אווה

 = יסטכי



 :'חבושת ירעש /8%-
 ישוע ונאש ןמזבו , ויהיו ויד مروع ירבדהןתוא רכ

 ןמזבו םלכ ז'הועה תובוט וניצ עיני והה תוצמ حد
 'ובותכה תוערה ונתוא הנירקת 'הילע ןירבוע ונאש

 ןרכש ןתמ הופ םה תובוטה ןתוא ןיא כ"פעאו

 קרמקנה ףופ םה תהוערה ןתוא אלו תוצמ רש

 אוה ךכ אלא תוצמה לכ לע רבועהמ ןימקונש

 ןץע וז הרות ונל ןתנ ה'בקה , םירבדה לכ ערכה

 .הדעד העדויו הב בותכה לכ השועה לכו םייח
 יפדלו אבה םלועה بلوط הב הכוז הנוכנ הרומג
 ונחיטבהו , הכוז אוה ותמכח בורו וישעמ לדוג

 שפנ תבוטבו החמשב התוא השענ םאש הרותב
 םירבדה לכ ונממ ריסיש דימת התמכחב הגהנו

 קדמחלמו ילוח ןונכ התושעלמ ונתוא םיענומה

 זרובוטה د درج עיפשיו ןהב אצויכו בערו

 עבוש ןונכ .הרותה תושעל ונידי תא תוקיזחמה

 كو קופענ אלש ידכ בהזו ףסכ תוברו םולשו

 كرو دور אצ ردح ךירצ ףוגהש םירבדב ונימי
 ייהל הכזנש ידכ תוצמה תושעלו המכחב דומלל

 חיטבהש רחא הרותב רמוא אוה ןכו אבה םלועה
 ןכו'וגו ונל יהת ;רקדצו زك פית] ז'חועה תובוטב
 קופענו תעדמ הרותה בוזענ םאש 'רותב ונעידוה

 טעביו ןורושי ןמשיו ןכ' ספ| 'נש ןינעכ ןמזה ירבהב
 ז"הועה תובוט לכ םיבזועה ןמ ריסי תמאה ןיירש
 תוערה לכ םהילע איבמו טועבל םהירי וקזח םהש

| 



 مد הבותלא ןאביב

 ומ-ללעיו = ויררוויל צרשוק איבנאדרא תעבי
 , הרבושתב סםהועגגריו והאצרו הלא ץרג םהל

 ומללעתיל דהגצו אווקצ הכא םהאטע ךצדכו

 יפ עובטמ יאש אראה ןיאל | הרותא ומהאפיו

 דבגניו עבבתי אווה ידצ תקו לכ ידצ םדאנבצ

 אהתשי ןוכי לדעצ ארוו הרותצ םלע תאיאנת ארו

 תיננדאופא וצק אדאה אלעו , והלעפיו זוילמלל

 רצצחי ידצ האנעמ "ותוא ןיעייפמ רהטיל אבה,

 והספנ יפ אקלי , הירע אקשיו חילמלל והספנ

 , ןד'כזפס 'יע) ךקאד יפ אנואעמ

 יעיבש קרפ
 םכדקצנבלא جاو ארצקצו אווקצ ירצ רעב |

 לזעאתסי ינור לכןמ רעאבתילו והצעפא ןסחיל
 הבושתב עגרידל וקרפפנ קררזריו םכרקצנב
 קרידי ץפנו והקזראכונר קצלע רקקזרפיו
 ;רבושחר דלעב ןוכי תומי ףיכו בנד לכ ןמ
 . אבה םלוע אייהו אמיארצ אייחלל אכזיו

 אווה והניאכ והפפנ םדאנב ףושי םיאדר |כ
 תצווקדו קרומי אמבר ףאכיו , תומלל ליימתמ
 עסיפ הבושתב עגרי הדאהבו ,והתאבונדב יקאב
 ביאש ריצנ ףיכ אתח לוקי םכו , ליטעת רינג ןמ
 רבב בישי המ לבק תומי אמבר , עגרנ ריבכו



 הבושת ירעש
 ודבאיש ידכ אבה םלוץעה תונקלמ ןתוא םיענומה

 ךיכיוא תא תדבעו הרותב בותכש אוה םעשרב
 תא תדכנע אק רשא תחת ךב 'ה ונחלשי רשא

 תוללקהו תוכרבה ןתוא לכ שוריפ אצמנ "וכו 'ה

 || ההמשב ה תא םתרבע םא רמולכ 'וז ךרר לע
 קיחרמו וצה תוכרבה םכל עיפשמ וכרד םתרמשו
 הרותב םכהתהל םייונפ ויהתש דע םכמ תולקקה
 בטייו אבה םלועה ייחל וכזתש ידכ הב קוסעלו

 . סםלועל םימי ךיראתו בוט ולוכש םלועל ךל

 זרומרועה ינשל ןיכוז םתאצמנו , ךורא ולוכש
 אבה םלועה ייחל םיאיכמה ז"הועב םיבוט םייחר
 ןיא םיבוט םישעמו המכח הפ הנקי אל םאש
 קרשעמ ןיא יכ [ט פלק] .רמאנש הכזי המב 5
 תא םתבזע םאו , לואשב המכחו תעדו ןובשחו
 קכהל המודו תונזו התשמו לכאמב םתיגשו 'ה
 هو ריפמו ולאה הוללקה לכ םכילע איבמ
 אלו , דחפבו הלהבב םכימי ולכיש רע תוכרבה
 תוצמה תושעל םלש ףוג אלו יונפ בל םכל היהי
 םתדבאש אצמנ ,אכה םלועה ייחמ ודרבאתש ידכ
 ילוחב ז"הועב רורט םדאש ןמזבש תומלוע ינש

 קרו המכחב مج קסעתמ וניא ןובערו המחלמו
 י אבה םלועה ייחל םיכוז ןהבש תוצמב

 םהימכחו םהיאיבנ צרשי לכ וואתנ הז ינפמו
 مهند داو



 טל הבותלא ןאביב
 וקרמדלעב ה'ע ךלמה המלש לוקי ךצד אלעו
 ףצצנ םיאדל האנעמ םינבל ךידגב ויהי תע רבב
 הלצק ענראו אטכצו כנדצ תאכוסו לבןמ ןמ ךספנ

 . אוה ךורב
 קצווה הרבושתב תה ידצ םמכת םל ןג

 حير לא לאתימ .לעפצב יד תאבונרצ ןמ הג

 ןמ עוגהצ وردد دع ףיכ אט , אקרצצו ףטכצו
 עיאבטאו תאיירקע+ ןמ עוגרצ ףצדכ םזלי | צד
 ריזרכ ףצד אלע תהבי םדאנב םזליו , ןיינודצ

 קררננא ןמו אודאעמא ןמו קמח< עבט ןמ'עגריו
 ןמו , צמא .ריתכת עיבתה ןמו .ךיסיפתא ןמו

 לכאומצ ריתכת עיבתה ןמו , זעצו ראקוצ עיבתת

 רתכא באעצ תאבונדא ודאהו , ךצד האבשי אמו
 קריפ ומצצרת םדאנב אדיא ןיאל ןילוואצ ןמ
 קרילע רסאי ביעצ עיאבטצו תאיילקעצ ודאה
 בוזעי קופפצ לוקי ךצד אלעו םהנמ זרתפיק
 ה לק+ בושוו ויתוכשחמ ןוא שיאו וכרד עשר

 וקרסיקצנס םדלאצצ ףרהי | האנעמ , והמחריו
 תצוזד  ךורכ הלצק בוהיו ןיינודצ והתמאמכתו
 . והמחריו

 דיעב תנווה .ידצ הכושת לרעב םמכי 55١ ו
 והתאיאטכו והתאבונד בכסב םיקידצ< תגרד ןמ
 בובהמ גאווה ידצ םולעמ ןוכיגצצ םמכו לעפ وداع



 הבושת ירעש
 זרוחינמ םניאש תויכלממ וחוניש ידכ , חישמה
 םהל ואצמיו ןגוהכ תוצמבו הרותב קוסעל םהל
 שכלועה ייחל וכזיש ידכ המכחב ובריו עוגרמ
 המכחהו תעדה הברת םימיה ןתואבש יפל אבה
 , העד ץראה האלמ יכ (8₪ סיעש| רמאנש תמאהו
 תא שיא דוע ודמלי אלו |₪5 לימיי] רמאנו 'ה תא
 יזרוריסהו مذ جمر רמאנו ויחא תא שיאו והער
 ךלמה ותואש ינפמ ,םכרשבמ ןבאה בל תא
 . המרשמ רתוי היהי המכה רעב דוד ערזמ דומעיש

 ךכיפלו , וניבר השמלק בורק אוה לודג م
 וקצוביו םשה ךרד םתוא הרויו םעה לכ דמלי

 תירחאב היהו ןכ סיעש] רמאנש ,ועמשל םימעה לכ

 ףוסו םירהה שארב 'ה תיב רה היהי ןוכנ םימיה

 הדל ןיאש הנורחאה הבוטהו ולוכ רכשה לכ

 תומי "לבא ,אבה םלועה ייח אוה ןוערגו קספה
 קא ךלוה וגהנמכ םלועו ז"הועה אוה חישמה

 (םימכח ורמא רבכו צרשיל רוזחת תוכרמהש

 אלא חישמה תומיל ז"הועה ןיב ןיא םינושארה

 : דבלב תויכלמ דובעש

 ירישע קרפ
 [סיככמ "סמ م“ קרפ סוסו]

 תוכלמ ריזחהלו דומעל דיתע חישמה ךרמה 2
 דוד



 זכ הבותרא نس

 לעפ םל והניאכ אוה ךורב קלאנא דנע יצרמו
 ךלאר א-לע ריאזו ינודלא ןמייש םמכ אלויייש
 בנרדלא זרננב קאר והנל ריתכ והרגא:ידא
 ק4"לע واد كورك םכהרנמ עצרו ' >?טפדלפש]

 אנדק+יםא ודלאק קרדרכת+הו ,"ערקר רציקת+)

  םםיקירצ ןית+ .[ידמוע  הבושת ילעבש םוקמב

 ידצ אגרדצ האנעמ , וב דומעל ןילוכי םירומנ
 רזרכא צה הבושתב ןיענארא אהיפ ופקוי
 והניל , לכצב ואטכ םל ידצ תגרד ןמ אלעאו
 רתכא יערה רצי, אלע ובללגזר ועגר .ידצ ודאה

 . םפהנמ

 הבושתצ אלע ואצצו םהלכ איבנאצ עימנ [ذ
 ריג קקללעתמ "תולג,צ דאה ןמ אנעאתמ ךאכפאו
 רככק+ דא חיחצו תבאת אנדנעו , הבושתצ 5

 "רולג צ.רככק4 יפ הדבושזרב ןע גריד< לתנרשי

 יכ היהו קוספצ ايم אמכ "הלואגא יגת ןיחצ יפו
 יה"רע תּכשו "וגו הצה םירכדה לכ :ךילע ואוב'

 .אנפררע ה"בקה האנעמ "וגו ךיחצ 'ה בשו ךיקצ

 דקה ארגו 5 רעב והנאו , השודקה ותרות יפ
 שרשי ונוכי ןא  דבאלו . והעבאותו רמצ 'תולגא
 ןמ ועגריו הבושתב ה'בקהל ועגריל םהצב וטטחי
 תיב תנטלצ אנל עגגרי ה'בקה ןיחצ יפו , ךש רי

 ןמ צרשי לכ עממגיו חישמה רלמ רי אלע דוד
 עימ'ג



 הבושת ירעש ف
 זרנובו , ;דנושארה קרלשממל  ;רנשוידק דוד
 םיטפשמה לכ ןירזוחו , ארשי יחדנ ץשבקמו שדקמה
 ןישועו , תונברק ןיבירקמ , םדוקמ ויהשכ וימיב
 . הרותב הרומאה התוצמ לככ תולבויו ןיטמש
 הכחמ וניאש ימ וא . וב ןימאמ וניאש ימ לכו
 רפוכ אוה דבלב םיאיבנה ראשב אל . ותאיבל
 הדיעה הרותה ירהש , וניבר השמבו הרותב אצ
 ךמחרו ךהובש תא ךיהצ 'ה בשו רמאנש וילע
 םימשה הצקב ךהדנ היהי םא 'וגו ךצבקו בשו
 םישרופמה םירברה ואו , 'וכו 'ה ךאיבהו 'וכו
 ידי לע ורמאנש םירבדה לכ םיללוכ םה הרותב
 אבנ םשו רמאנ םעלב תשרפב ףא , םיאיבנה לכ

 דוד אוהש ןושארה חישמב , םיחישמה ינשב
 ןורחאה חישמבו . םהירצ דימ צרשי תא עישוהש
 ושע ינב דימ צרשי תא עישומש וינבמ רומעיש
 הז התע אלו ונארא רמוא אוה םשו (הנורחאב)
 ךרד . חישמה ךלמ הז בורק אלו ונרושא , דוד
 ךלמ הז ארשימ טבש םקו , רוד הז בקעימ בכוכ
 אוה ןכו . דוד הז .באומ יתאפ ץחמו , חישמה
 לכ רקרקו , קבחב םרדמיו באומ תא ךיו רמוא
 םימ ולשמו וב רמאנש חישמה ךלמ הז תש ינב
 יהתו רמאנש , דוד הז השרי םודא היהו , هن רע
 ריעש השרי היהו ,'וגו םידבעק דודל םודא

 ריכיוק



 אזכ הבותרא ןאביב

 רזרבא ונוכנו ארשי ץראל םצעצ ראטק עימג ןמ
 יפ ןימיאר ונוכנו קבאצ אננכ ידצ ןמ רפאיב هذ

 אהרארפו הרותה םלעו והריחותו הלא תדאבע

 רתצח אלו ,תולג" حرر אתח ךצד רעב ןוכי םלו
 . ןדבא ראיִנ אלו

 בררקת יד רסאי אילאע אהתגרר הבושתא וו
 הוטלה לאק مدد אוה ךורב שודקהל םדאנב
 קוספלא לוקי ךצדכו | ךיהצ 'ה רע ארשי הבוש

 حم קוספא לוקי ףצדכו 'ה םאנ ידע  םתבשו
 ירא האנעמ | 2 יש 'ה םאנ לארשי בושה
 קדללא נע "הזהכ בררקתי הבושתב עגארצ

 . אוה ךורב
 ןקוכ זרראבצ | דאעבצ בררקת הבושחצ

 וקרנמ רעאבהמו אוה ךורב שודקה דנע הורכמ
 רסאי זיזעו בירקו בובחמ | אווה םוילו .ריתכ
 درر ميو ירא ןאפלצ ךאראהב ידצ ואקלנ אדכאו
 קריב .בררק ןייטאכלק אוה ךורב שודקה היב
 קצווס ידררפ םראנב אוופ הבושתב ןיענארא
 רשא םכוקמב היהו קוספ\ دعم אמכ , אעאמב
 יח לא ינב םהל רמאי םתא ימע אל םהל רמאי

 ועגרי ףיכ צרשיל אוה هدو הלא לוקי האנעמ
 ונוכת ןיחלד , יננמ ןירעאבתמ ותנכ ידצ ץוע

 תקל והנכי יפ צקותא تايد 01 300



 הבושת ירעש
 םיעישומ ולעו רמאנש , חישמה ךלמ הז ויביוא

 : "וכו ןויצ רהב

 ה ביחרי םא רמוא אוה טלקמ ירעב םףַא (د

 שרש רוע ךל תפספיו ךלובנ / ךיהצ

 הוצ אלו הז רבד היה אל םלועמו "כו םירע

 רכדה ןיא םיאיכנה ירברב לבא , והותל ה"נקה

 : הזה دودو םיאלמ םירפסה לכש היאר ךירצ

 ךירצ ؛ הישמה ךלמהש ךתער לע مكررا ראו (ג

 3 רבדה ןיא , םיתפומו תותוא תושעל

 הנשמה ימכהמ לודג םכח הביקע יבר ירהש

 ךקמה הביזוכ ןב לש וילכ אשונ היה אוהו היה
 המידו חישמה ךלמ אוהש וילע רמוא היה אוהו

 רע ' חישמה ךלמ אוהש ורוד ימכה לכו אוה

 וניאש םהל עדונ גרהנש ןויכו , תונועב גרהנש

 . תפומ אלו תוא אל םימכח ונממ וצש אלו
 היקח .תאזה הרותהש 'םה مدد םירבדה רקיעו

 ןיפיסומ ןיאו . םימרוע ימלועלו םלועל היטפשמו
 ערוג וא ףיסומה לכו םהמ ןיערוג אלו םהילע

 תוצמ רש םירבדה איצוהו הרותב םינפ הרינש וא

 . סורוקיפאו עשר יארב יארו הז ירה ןטושפמ
 הרותב :הגוה דוד תיבמ ךלמ דומש' םאו (

 הרות יפכ ויבא דודכ תוצמב קסועו
 הב د5 .ארשי לכ ףוכיו הפ לעבשו בתכבש

 קזחלו



 כמ | הבותלא ןאביב
 ירירע הזה שיאה תא ובתכ, בנאדו םצצ ןאכ ידצ
 סיקיוהי ןב והינכ היהי םא , וימיב חלצי אק רבג
 ל وبأي רעבו ינימי سري לע םתוח הדוהי ךלמ

 תצוהה םויב , והדלו לבבורז אלע קופפצ לוקי
 ידבע ציתצש زد לבבורז ךחקא תואבצ 'ה םאנ
 ףיכ לוול יפ ירצ האנעמ םתוחכ ךיתמשו 'ה םאנ
 זרילע עטקנא םצצו יטאכ ןאטלצה והינכי ןאכ

 حد וקרצעפא לכו ראָנצ ביני םל ידצ םכוחצ
 הבושתב עגר ףיכו תובתו באוצ אתח םהיפ ןוכי
 ןהזכו לבבורז באגו , הילע ןמ הריזגצ הלטטבת
 דלכו אוה ךורב הלצל ' ריתכ יצרמו לובקמ

 . ןיתבאתו ןיבאוצמ וראצ והצעפא
 ידא , הבושתב עוגרצ תגרד אילאע שאדק |י

 זורפמ ןאסנאצ דאה ןאכ .עונרצ לבק חראבצ
 -לאק המ ףיכ , לארשי יקצ אוה ךורב + הלא ןמ
 םכיקצ ןיבל םכיניב םילידבמ ויה םכיתונוע קוספא
 ןמ ;כדאנבא ורעאבי תאבונדצ ידצ האנעמ

 אלצצ אתח הדאהבו ,אוה ךורב הלצל בררקתא
 קוספצ לוקי המכו אלובקמ אהסיל יללצי ירא
 ומלא רעב ירא האנעמ 'וגו הלפת וברת د هز
 הלובקמ אהסיל אקצצ יפ ורתכת ולו בנדאו
 לעפי ידא תוצמצ אתחו , אוה ךורב הלא רנע
 םכהוימריו ןייצרמ ٠١ םהפיל בנאדצו יטאבצ



 קרבושת ירעש גו
ל טריה 2 הקיזכ קזחלו

 תקזהב ו יהה:!םשה 

 שמ ו תנבותורצהויהשיע םאו , הישמ  אוהש

 רוב يح حار ירה ירשו יהדנ כקו וינוקמב

 ןהיב 'ה תא רובער וכ هجن תא ןקתיו ליל ליי א"ר 02

 אורקל הרוחב הפש םיינעה לא ךופהא. זא  יכ

 רשיע דהא קרנ

 |סיככמ סוככסמ כ"י קרפ קוסו]

 לטבי חישמה תומיבש בכה לע הלעי לא (م
 םוש  היהי וא , םלוע לש וגהנממ רבר

 אווה ונהנמכסלועה א< , תישארב 9 שודיח

 ו ימע באז :רנו היעשיב רמאנש הזו , גהונ

 וע | הךיהו לשמ ץברי ירג םעי רמנו

 . ועשר םע הטבק םיבשו רשי ויהיש

 רמאנש ,.:רמנו  באזכ .םילושמו

 תרכ  םלכ ורזהיו םהירע לע דקוש רמנו םרדשי
 הרר רלכואו אצ , רהיהשי אלו ולזני אלו- תמאה

 לכא' רקבכ היראו רמאנש ארשיכ תחנב רתומה
 ןינעב םיבותכה םירבדה ואב אצויכלכ ןכו ; ןבת

 עדי הישמה ו הומיבו , םילשמ'בה הישמה
 . םהב וזמר 3% המו לשמ היה רבר הויאקכ רכל
 ."קרומיכ הזה םלועה ןיב ןיא םימכח ורמא 6

 חישמה



19. - 

 גמ הבותרא ןאביב
 לק+צק موو :הלובק' مرور רנן
 כג م ירצח פומר םכדימ תאז שקב יט קוספצ
 ידצ תוצמצ ירצ האנעמ ,'"וגו םיתלד רוגסיו םככ

 הלצ דנע ןילובקמ םהסיל בנאדצו יטאכצ לעפ'

 עגרי ףיכ ןכאלו , עגר םל ירא תקו לכ:אוה ךורכ
 ١ קוספצ اعد אמכ , منح הלל - ריצי ןיהצ יפ
 | עוגרצב האנעמ 'וגו םכיהצ "הב םיקבדה םתאו

 תוצמא ףךארכו ריתכ הלל בארקונוכנ הבושתב
 קופפצ צק אמכ , והדנע ןילובקמו ןייצרמ וגוכי
 ףיכ האנעמ , ךישעמ תא םיקצה הצר רבכ יכ
 לכ לבקי אוה ךורב הלצל בררקתמ םדאנב:ןוכי
 ךלפצד אלע דיאז | אצרצב אבייטצ והלאעפא
 לעפי ירצ זרוצמלאב וטצוג והדנע ה'בקה ירא

 'קרל הברעו קוספצ ايد 21313111 וארצ ٠

 זכינשכו = םלוע ימיב (םילשוריו .הרוחי 1
 הבושתב צרשי ועגרי : ףיכ ידצ האנ געמ ,תוינומדק

 ולמעי ירא תוצמא מ וטצונ אוה ךורב הלצ דבאי
 , לכצב ואטכ םל:והנ!אב

 ןייטאו ונוכי םהמזרי הבושתב ןיענארש [0

 קצלע ןילהאנ4 םחוריאע אריאו , רפא' ספנצ
 וקרנכ חראבצ םהל ולאקו אקבאצצ סהטעפא
 ולוקת :ותנכ חראבאו , אדכאו ארכא ורעאפה
 יפצש  ופסחי אלו  םהובואגי םל , אדכאו אדכא

 ןמ



 הבושת ירעש 4
 . .ןטושפמ הארי ,דבלב תויכלמ דובעש אצ חישמה
 היהת חישמה תומי תליחתבש םיאיבנה ירבד לש
 גוגמו גוג תמחלמ םדוקשו , גונמו גוג תמחלמ
 רמאנש , جوج ןיכהלו צרשי רשיל איבנ רומעי
 = رمد אב וניאו 'וכו היצ תא םכל חלוש יכנא הנה
 אלו אמטה תא רהטל אלו רוהטה תא אמטל
 רישכהל אלו תורשכ תקזחב םהש םישנא לוספל
 םלועב םולש םושל אא , םילוספ וקזחוהש ימ
 ןמ שיו , םינב לע תובא בל בישהו רמאנש
 אובי חישמה مسند םדוקש םירמואש םימכחה
 םדאה עדי אל حمد אצויכו םירבדה וא לכו והיצ
 לצא ןה םימותפ םירבדה ויהש דע ,ויהי ךיא
 טכירבדב הלבק םהל ןיא םימכחה םג , 7
 שכהל שי  ךכיפלו ,םיקוספה ערכה יפל אש ,וצ
 רודפ ןיא םינפ לכ לעו , וצ םירבדב תקולחמ
 صخر רקיע ןהיקודקד אלו וא םירבד תיוה
 אלו תודגהה ירבדב םדא קסעתי אל םלועלו
 אצויכו .וצ םינינעב םירומאה תושרדמב ךיראי
 ידיל אל ןיאיבמ ןיאש , רקיע םמישי אלו ןהב
 ןיצקה בשחי אל ןכו , הבהא 555 אלו הארי
 אצ , ןיצק יבשהמ לש ןחור חפת םימכח ורמא

 , ונראיבש ומכ רבדה ללכב ןימאיו הכחי
 ותכלממ | בשיתתשכ חישמה  ךלמ ימיב 0

 ו5כקפי



 דמ הביתלא ןאביב
 ידלא ופרעי ונוכיו וחרפיו ועמפי אא , ךצר رص
 לכ .והנל "תויכזאו ףיצנתצ רתתכי יאש4 דאה
 ידצ םהצעפא ןמ .ומששחתי ןיענארא ידצ مرد
 קצקעתו רככת דיזה םהעאתמ אגרדצ ואדעת

 יווק בונד לאח לכ אלעו , ורתכי םהעתמ תויכזאו
 רכתפא  הבושתב עגארלק לוקי ןמל ריתכו
 והמארק רכדי סנגני םל ךצרכו אקבאצש ךטעפא
 רעב רינ רכרי םל ולו והמששחיל ךצד ןמ יאש
 ככ , והרככפיל ףצד האכשי داب והרינ יאש

 שיא ונות אלו קופפצ צק אמכו , עונממו םארח .
 וקו ףכחקצצ ןכבנזר مج חראנעמ וזרימע זרא
 . םאלכצב

 ינימש קרפ
 תנויחצ, א'יה םיקידצק אייבבכמצ הייריכצ |

 האיחצ אייהו "אבה םלוע, תאיח אייהו אמיאר\
 حدد ידצ אייריכצ אייהו , תומ אהאעמ םיל ירצ
 בטיי ןעמל קוספצ לוקי ךצד אלעו ,ינוד אהאעמ
 ןמ .דחאו .אנדאיפא ולבקו םימי תכראהו ךל
 ינאעמ ןא םולשה וילע וניבר השמכ אתח רחאו
 זראיחו תייריכ אלע אווה והריסאפתו קוספצ

 אהקכ ידצ אמיאדצ איינדצ אייה ירצ , אבה םלוע

 אהסאיק ףצצווי ןאסנאצ ףרעי حج ידצ חילמוריכ



 הבושת ירעש ْ
 < . חורב ויפ לע ןקכ וסחיתיו ארשי לכ ויצ וצבקת*
 | רהטמו ףרצמ בשיו רמאנש וילע חונתש שדקה
 סחוימ הז רמואו , הליחת רהמטמ יול ינבו "וגו

 ןיפהוימ ןניאש תא החודו , יול סחוימ הזו , ןהכ
 = جدو אתשרתה רמאיו רמוא אוה ירה , צרשיל
 ١" תרמל הנה ,םימותו םירואל مدرج דומע דע 'וגו
 ןיעידומו ןיקזחומה | ןיפחימ שדקקד חורבש

 עירומש םהיטבשל אצ ארשי סחימ וניאו סחוימה
 וניק: دوم | ינולפ טבשמ הזו ינולפ טבשמ הזש

 דבע הזו רזממ הז תורשכ תקזחב ןהש לע רמוא

 : העמטנ העמטנש החפשמש אוה ןידהש

 חישמה תומיל םיאיבנהו םימכחה וואתנ ארו (ד

 ידכ אלו םרועה רכ רע וטלשיש دد אל

 ;כימעה סתוא ואשניש ידכ אלו , ם"וכעב ודריש

 هدد אש , חומשלו .תותשלו לוכאל ידכ אלו
 סכהל היהי ארכו , התמכחו הרותב םייונפ ויהיש

 ומכ אבה םלועה ייחל וכזיש ידכ , לטבמו שנונ

 : |סכושפ לכ] ונראיבש

 معمول בער مد םש היהי אלק ןמז ותואבכו (ס

 [רורהתו קראנק פתצלו המחלמ

 םינדעמה לכו , הברה תעפשומ היהת הבוטהש

 תערר אצ םלועה לכ קסע היהי אלו ,רפעכ ןייוצמ
 םילודג םימכה צרשי ויהי ךכיפלו ,.דבקב 'ה תא

 סיעדויו



> 

 המ | | הבותרא ןאביב

 םיקידצצ עאתמ רגאא , אהתאייפיכ רבבעי אלו

 .ראצה יפ ונוכיו חילמא ראהל ואכזי יד אווה |

 ופצכזו םל ירא مناط םיעשרט תמקנו . איירילא

 תצלפ+ המיאדא  האיחא דאהלו היירי6 דאהל

 רפצהל | אכזו حج יר6 דחאו לכו ועטקניו ותומי

 .תיימ תבאת בוסחמ ידצ אווה אמיארש האיחצ

 עיציו .והמלצב עטקני אצ םאודלק שיעי םל ירש

 בותכמ ירצ "תרכ,א אווה אראהו | אליאנצ לתמ

 תרכת תרכה קוספצ ايد אמ هدد הרוהה دو

 . דזראו زن דחאו אנדאיפא ולבקו איהה שפנה -

 ינתועמ ירא םולשה | וילע וניבר .השמל אתח

 -יהלק+ םפנ< ךידאה ידצ .והריפאפתו קוספא

 .אבנאר :אייה אדיא התימצ תקו ףונאןמ זרפתת

 תאיחל אכזת םיל "תרכ,צ אהמזרי ירש אייפיכשב

 = 2. ע'צתו אייה עטקנתת אא אבה םלוע

 ."תומשנ,א אא אפפגו ףוג אהיפ םל אבה םלוע ןכ

 יכאלמ,א نزعل ףוג مغ ןמ טקפ םיקידצה עאתמ

 יי ו . ררשה

 קצססגו هنو  אהיפ םל אבה סלוע ירצ דעב

 יאש.אלו-:ברש אלו אלכאמ אל אהיפ רוצו םל

 םהל ונווחתי איימדאנבא ןארב יד איישא\ ןמ

 םלוע איימתפמש איינאפצ ידאה  אנתיינד ده

 ا אתח אבה םלוע دو ריִצי םל مدد הזה



 הבושת ירעש
 םארוב תער וגישיו , םימותפה םירכד םיעדויו

 העד ץראה האלמ יכ רמאנש , םדאה חכ יפכ

 . םיסכמ םיל םימכ 'ה תא

 רשע םינש קרפ

 קכושת קוכלסמ ד"וי 3 קוסו

 הרוזרה תוצמ השוע ינירה םדא רמאי "وج 6
 לכ לבקאש ידכ התמכחב קפועו

 ייחל הכזאש ידכ וא הב תובותכה תוכרבה

 הרות הריהזהש תוריבעה ןמ שורפאו ב"הועה

 הרותב תובותכה תוללקה ןמ לצנאש ידכ ןהמ

 יואר ןיא , אבה םלועה ייחמ תרכא אלש ידכ וא

 לע רבועהש , הזה ךרדה לע םשה תא דובעל

 םיאיבנה תלעמ הניאו הארימ רבוע אוה הז ךרד

 ךרד לע 'ה רבוע ןיאו , םימכחה תלעמ אלו

 םיכנחמש םינטקהו םישנהו ץראה ימע אצ הז

 ודבעיו ןתעד הברתש דע הארימ דובעל ןתוא

 | : הבהאמ
 תוצמבו הרותב קסוע הבהאמ דבועה 3

 ינפמ אל המכחה תוביתנב ךלוהו

 שריל ידכ אלו ערה תארי ינפמ אלו םלועב רבד

 תמא אוהש ינפמ תמאה השוע אצ , הבוטה
 איה וז הלעמו . הללכב אובל הבוטה ףוסו

 .הל הכוז םכה לכ ןיאו . דאמ הלודנ הלעמ
 םיקו .

1 
1 
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 ומ הבותלא ןאביב

 קרזה םלוע יפ ןארבאלל וריצי ידצ א''שאא ןמ
 ראיחלאו תומצו סאענצו .ףוקווצו ب جزر مام לתמ

 אנדאיפא וצק אדיאהו ,ךצד האבשי אמו ךחצצו
 הליכא אל וב ןיא אבה םלועה ب ןילוואצ אמלועצ

 םיבשוי םיקירצ אצ שימשת אלו היהש אלו

 קרניכשה ויזמ ןינהנו ןהישארב םהיתורטעו

 ميو אתח היפ ריצי هج אבה םלוע داع האנעמ
 יפ ןאדבאצ םהל אגווחתמ יד איישאצ ןמ

 יכקצלמ,א ףוכ ונוכי תומשנא ריִג , איינדצ דאה

 ןמ ומדלעיו אוה ךורב + مديد ןיבררקהמ "תרשה
 -אייה ירצ אגרדצ דק אלע המשנ לכ הכא תיקיקח

 רדקי םל ירצ .ריתכ קראָג יאש ףארו , אהיפ
 4% דאה יפו איינאפצ איינרצ דאה دود ןאסנאש

 ' והפרעיל םאקצמצ

 דקצה 5 ידצ مود תמרכ עימג ןג

 ;רמשג,4 אלע קזהתנעמו אהריספתר ןינע-לא

 יכאלמ ןמ ךאלמצ לתמ אייה ידא "היינאחור\
 וקדתרצקב אוה ךורב הלצ אהבבכרו תרשה

 תאיחל אכזת ידצ אייהו . םדאנבצ יפ וההווקו
 . אבה םלוע

 رسوم אהאעמ םל אבה םלוע עאתמ האיחצ

 םילו , ןארבאלק ןאכ ןא ריצת هج תומא והנל
 دلل אבה םלוע האיח .אדאהבו ינאחורלל

5 
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 הבושת ירעש
 ובהוא ה 'בקה וארקש וניבא םהרבא תלעמ איהו

 הלעמה איהו , הבהאמ אצ דבע مدن יפל

 (ו סיכ| רמאנש השמ ידי לע ה"בקה הב ונוצש
 תא مدرع בהאיש ןמזבו . ךיהצ ה תא הבּהאו"
 :'בהאמ תוצמה לכ השעי דימ היוארה הבהא:'ה
 = בםהאיש אוה , היוארה הבהאה איה דעיּפְו (ג

 דאמ הזע הריתי הלודג הבהא לד תא 7

 הב הגוש אצמנו ה תבהאב רושק ושפנ אהתש דע
 היונפ ותעד ןיאש הבהאה ילוח הלוה וצכ דימת

 ردد דימת הב הגוש אוהו השא התוא תבהאמ

 התושו לכוא אוהש העשב ןיב ומוקב ןיב ותבשב

 הב םיגוש ויבהוא בלב 'ה תבהא היהת مرو רתי

 . ךשפנ לכבו ךבבל לכב |פ| ונוצש ומכ דימת
 .ינא הכהא תלוה دو [ג معز רמא המלשש אוהו

 ; הז ןינעקל אוה קשמ םירישה ריש לכו
 ינירה רמאת אמש םינושארה םימכח ורמא 6

 רישע היהאש ליבשב הרוה דמל

 ב'הועב רכש לבכאש ליבשב יבר ארקאש ליבשב
 םתאש המ לכ 'ה תא הבהאכ (קיסינכ| רמּול דומלת

 םימכה ורמא דועו , הבהאמ אצ ושעה אל םישוע
 .ויתוצמ רכשב אלו [כ"יק סיגפפ| דאמ ץפר ויהוצמב

 םהידימלה ינובנל םיווצמ םימכהה ילודנ ויה ןכו

 םישמשמה םידבעכ ויהת צ רוהיב םהיליִבָשמּו 7



 זז הבותלא ןאביב
 ינודא שפנ התיהו קוספא ايد אמכו 'םייחה רורצ,

 וקדל סיל ידא רנאצ דאהו םייחה רורצב הרורצ
 קזמ קצמת جدر יצע רתכאצ אווה ליתמו םאי ק

 ק+בה םלוע תאיח האיחצ דאהלו והנמ ןסחא

 ק!ובנאלא עימג םיאדל וקצננמתאו ואהתשא

 | . ואכזיל אקאדוצצו
 םּהיב תאננכתאו תאממתסא רסאי ימאסא د

 רה . םהו , צתימצ קירט אלע אבה םלוע תאיח

 םענ ,'ה תורצח , שדקה ךרד , ושדק םוקמ ,'ה

 יפו ;'ה-רעשב "ה :תיב ,?הילכיה ,וסתמ ה

 . אבה םלוע אממסתת אנראיסא םכאלכ

 ירללא הריבכ רתכאל המקנצו הבוקעצ هل
 וקרדנע ידילא םדאנבצ עאתמ המשנלל לאנת

 הבושתב עגר םלו הריבכו הריתכ תאכונד

 אכזת مج ידא עיטקצ אווה תאבוקע תררע רעב
 תחכה תרכה קופפצ צק אמכ אבה םלוע תאיחל
 עייצתרלא אווה אדאהו , הב הנוע איהה שפנה

 קצבנאצ םאלכ دو .אננכתיו אממתסיו קמאכצ
 התפת ,:ןודבא , תחש ראב . צתימצ קירט אלע

 יחלא , קטאנמצ דאה رص האבשי המו | הקולע

 אווקר אדאה והנל | ךאלהצו | זאיפוצ אלע וללדי

 ךאלהאו , ןאמוק והרעב סיל ידצ קמאכצ ןאיפוצ

 2 . םאודלכ עוגר והדעב םיל جاي
5 



 הבושת ירעש
 םידבעכ ווה אלא حدو לבקל תנמ לע ברה תא
 אצ هدو לבקל תנמ לע אלש ברה תא םישמשמה

 הבהאמ ודבע 'ולכ ושמשל יואר ברה אוהש ינפמ

 ידכ וא רכש לבקל ירכ הרותב קסועה 55 (5

 קצלש קסוע זה תונערופ ויצ עיגת אלש

 לבקל אלו האריל אל הב קסועה לכו , המשל

 הב הוצש ץראה לכ ןודא תבהא ינפמ אצ רכש

 קופעי םקועל םימכח ורמאו המשל הב קפוע ז"ה

 ש"לש ךותמש המשל אלש וליפאו הרותב םדא

 תאו םינטקה תא ןירמלמשכ ךכיפל המשל אב

 אצ ןתוא ןידמלמ ןיא ץראה ימע ללכו םישנה

 ןתעד הברתש דע רכש לבקל ידכו הארימ דובעל

 טעמ הז זר םהק ןילגמ , הריתי המכה ומכחתיו

 והוגישיש דע תחנב הז ןינעל ןתוא ןיליגרמו טעמ
 . הבהאמ ורבעיו והועדיו

 תרשקנ ה'בקה תבהא ןיאשרורבו עו" 555 6

 דימת הב הנשיש רע םדא לש וכלב

 ומכ ,הנממ ץוח םלועבש המ לכ בוועיו יוארכ

 וניא ךשפנ לכבו 59537 553 [ו סייכגו] רמאו הוצש

 העדה פ'עו . והעריש תערב אצ ה'בקה בהוא

 הברה הברה םאו ,טעמ טעמ םא הבהאה היהת

 ליכשהלו ןיבהל ומצע דחיל םדאה ךירצ ךכיפל

 יפכ נוק תא ול םיעידומה תונובתבו תומכחב



 חמ הבותלא ןאביב
 .-לאקוי אמ ידצ ךצב יפ םמכתו خدود םל م

 בראשו לכאו ידצ םדאנבצ אלע רינ רגא תדכאמ
 סבקצקו החילמ ארמ דכאוו האלמ לכאמא
 חתצלמ ץראצאדלאב دو ןכאסו , חאלמ יואסכ
 הקצבשי אמו בהדו אצפ ןעאמאב אצקתסיו
 ןיקהאגצ סאנצ םהלקע יפ וממכי אמכ , ףצרל

 ףיכ םהלכ גיאוחצ ודאה داع םלעת ךמזלי והנל
 ידצ תקו לכ ירפבצ ןדבללק ריִנ וחלצי םלו יאש
 איינדצ יפ םהל ןינווחתמ אנחא םילו , יאח אווה
 ןדבצ תקטחמל ריִנ הזה םלוע אייהו איינאפצ
 רעב | היינאחורצ המשנצ אמאו , ירסבדלא
 ףצד ןמ יאש אהתשת هج ףוגצ رد אהקארתפא
 זכלוע תאיח ןמ ןסחא אמ אהדנע םלו , ןדבא
 + הצבר

 םקרק אל , אהתאנפחו אבה םלוע תאיח
 תצנרלא דאה גיאוח ןמ אהבאשומ אלו םאוק
 ך--אד אלע .קטאנמ דגות אמ לכו , איינאפצ
 יפ  קצמתזו , קלאתימצ קירט אלע רינג םהלכ
 קמ תקו לכ ירסבא ןדבצ םגנני םל אקיקחצ
 אהבאשומ קחליל איינאפצ איינרצ יפ יאה אווה
 קצ'ינרב אהפילו היינאחור ארדק אהנל ךצרל
 יכאלמלא [רייפיכ ופרענ םלו ומהפנ םל אמכ

 ךיקמה דוד לוקי تايد אלעו , םהתאיחו תרשה



 הבכושת ירעש +(
 ונראבש ומכ , גישהלו ןיבהק םדאב שיש חכ

 ; הרותה ידופי תוכלהב

 ع ליש ו"ת

 רפסב ןורכז

 תויהלו תעדל םדא לכל ץוחנ הזו ןידה םוימ יאכז ןב ןנחוי ןבר תדוח
 :הבושתב בשה שיאל טרפבו ,דימת ויניע ןיב ןורכז

 ןויכ  ורקכל וידימלפ וסכככ יקכו ןכ ןכחוי ןכר 5 ןנבר ונת
 5קרשי רכ וידימלס וכ ורמ% , ماددذ طاووق סתוק ס(רש

 دارو دددذ וש ססכ در סכוכ هو סמ درو קזסק שיטפ יכמיס דומע
 ילע סעוכ  ססש רכקכ רסמלו ןסכ סויסש יקוס ןוכיכומ ויס סדו רסכ
 عما , סכוע רוסיק ורוסיק ןיק יכרסוק סקו , סכוע סעכ וסעכ יש
 ודחושלו סורכדכ וסייפל לוכו יכסו , סלוע ספימ ופפימ ןיס .יכתיממ
 < יכלמ .ךלמ יכפפ יפוס ןיכילומש ויסכעו , סכוכ יפייס دم ןוממכ
 ולע םעוכ סקש סימכוע ימלועלו סכועל סיקו יס תוסס ס"כקס סיככמס
 וקסומ יכפיממ סקסו סלוע רוסיש ורוסי< יכרסוק 0 סכוע סעכ וסעכ
 6% דוע שלו ,ןוממכ ודסושכ קכו סירכרכ וסייפכ לוכי יכיסו סלוע مصاص
 עדוי .וכיסו סכסיג 5ש קחקו ןדיע زد ₪5 مق סיכרד יכס יכפכ שיט
 סמל רמס וככרכ וכיכר וכ ורמס ? סככק סכו 5 ןיכיכומ ךרר וזיסכ
 לר כד סוכרכ] . סדו רשכ 'רומכ סכוכע סימש 'רומ 'יסיש ןולכ יסי
 סכושקכ 'כ % כושל ו"ק לס וככ ןכ وكم ככלכס סרקס ףשי הזמכו

 ל כושלו ןקפכ סדקס دم סמכ דעו ס"כ ומועמוכ רוכזיו סמלש
 ذود د مثل דימס | ירכככ 'ס יסיוש סיוקיו יפיסע مرقمة לו , 'ק

 : וקכססו 'ס קקריכ סרוקכ

 %2 ره 0 א

% % % % 

%( % % 



 טמ הבותלא ןאביב
 ךיאיריל תנפצ רשא ךבוט בר המ, םולשה וירע"

 פאיק אתח אמת םל האנעמ 'ךב םיסוחל תלעפ

 קד'לצ אי תרצצחו תיכבכ ירא הייריכלל םאוקו
 ועבבת ירא אקאדוצלל יטעתל אבה םלוע هذ

 . ךתעאטו ךפוכ ךתעירש
 אהתשאו אננמתא םולשה וילע ךלמה דוד \ו

 קוספלא לאק אמכו , אבה םלוע תאיחל دمج"

 انو ראב 'ה בוטב תוארל יתנמאה ילול,

 תאיריכ ידצ ןילווא< אנדאיסא אנופררע קבאצו

 ףרעידל ירסבצ סדאנב+ אווקי םל אבה םלוע
 םכהרבכ :'ףרעי ידצ אמת אמו םהתאפאיק

 حيرت ךורב שודקה אצ םהתווקו םהתחאלמו

 םכהיב ואככנתא ידלא תאריכצ עימגו ודחו

 סכאיק+  תאריכ אלע םהלכ צרשיל .איכנאצ

 זרקו יפ ןדבצ , תאייריכ ןאמוה ירא , חישמצ
 נמק , ללארש'ידל 0 הרמפזרמדא מ

 סאיקו םאוק אהל אל אכה םלוע תאיח תייריכ
 גיאוחב אייבנאצ אהואבבש םלו , אהבאשומו

 קצהתפא'ק ןמ | וצקקני אלל  איינדלא دعم
 לוקי ! ובה םלוע תאיח אלעו , אהבאשומשב

 קרשעי ךהלוז םיקצ התאר אל ןיע, והיעשי יבנצ

 קררצק ₪7 ידצ הייריכצ אהאנעמ , "ול הכהמל

 דאה יפ ןאמוה ידצ תקו לכ >הרצנת د ןיע
 ماد



 הבותלא ןאביב
 ךורב שודקה אצ אהתאסאיק ףרעי םלו איינדצ
 תצרו ישמי  ידלא םדאנבלק אהיטעי אווה אוה
 ודלפצק .הדיאהו , והתעאטו והפוכ והתעירש
 זרומיל אלק ואבינ אל םיאיבנה לכ אנדאיסא
 ;כיקא התאר אל ןיע אבה םלועה לבא חישמה
 ופייקו ולתתמו ורכבע אמ לכ אהאנעמ , ךתלוז

 םכוקרלכ צרשיל ונוכי ידצ תאיריכצ יפ איכנאצ
 םכחש עגרי ףיכ חישמצ םאיא אלע دنو ומללכתי
 ליתמ אהכ אר אבה םלוע תאיח ןכאלו צרשיל

 ךורב הלצ אצ , תאסאיק אהל ףרעי רח אלו
 . והדחו אוה

 םלוע,ספאב אנדאיפא אוואממס داع דאה [م
 ;ררוגומ אהפיל איינד אייה ירצ םהפה םל "אבה
 םולעמ ןוכת אצ , יגתל אררעתסמ רינו ןיחלד
 קציקר אבה םלוע .איימסמצ איינרצ ראה ידצ
 -לאק אמכו , ןיחצ יפ אתכאתו אפקאו אדונומ
 האנעמ 'וגו תלעפ ךיאירידק תנפצ רשא קוספצ
 וקררצצחו אבה סלוע אוה ךורב הלצ קלכ
 וקרפוכ והתעירש ארו ןיישאמלל והאבבכו
 המשנצ ישמת אמ ידצ בכסב ןכאלו , והתעאטו
 קצהקארתפא דעב ןאכ ןא אבה םלוע תאיחל

 תצונאפלא איינרצ דאה ןמ אהנאישמו ןדבא رص
 \.1אממתפא אדאהב . הזה םלוע איימתסמ\

 םווכרל



 הבותלא ןאביב
 ת:התצננעמו אבה םלוע םסאב אמיארצ איינדצ
 ןמ וקרנאישמ רעב ןאכ אהקחלי אמ םדאנבצ
 ןרבלפצב היפ אנהא ןיתלד ידא הזה םלוע

 םרתצנבלא תצבק הזה םלוע תראצו , המשנאבו
 . היינאקואצ אייה ידצ ףיכ

 יעישת קרפ
 זרוצמדלא دروع והנא אנמלעא ירא דעב |

 תאיאנת אנצפח אדיא אהל ואכזנ دأب אייריכאו

 םכלוע זראיח אייה הרותא יפ .ןיבותכמ+ הלא
 קצריבכ רתכאצ המקנאו הבוקע+ והנאו , אבה
 -לדעלא תאיאנת ןיכראתו ןימצצלל ריצת ידצ

 ירא עיטקצו "תרכ,א אייה הרות יפ ןיבותכמצ
 תאבוקע תרדע רעב המט נצ ךידאה עאטקנתת
 מו ןיחלר , אבה םלוע תאיחל אכזת םלו

 יפ ןירוכדמ ירא םיקוספ ןמ שאדק ומהאפנ
 םכאלכ ועמסנ ףיכ ידצ לוקומ םהיפ ידצ הרות

 קצנטקצשו אנהשו עאבסצ 2 ריצי  הרותצ

 סכהזרובתו אנצעפא באוצו .טרשי ץרא תנכסו
 ףילאר  דלכ ןוכי منيع רב /קצל  צרותו
 ילוקיו ירחשקלא | דשני ינוזדו , בולקמ--אב
 אינאפצ איינר ראה יפ תוצמל רנא רי צי .ףיכפ
 תוצמצ רגא ןא אנמלעא אדעב אנחאו הזה םלוע



 אבותדא ןא אביב

 :האבשי המו ديك לכ אלע באונצו : אבה סלוע יפ

 קררותה אנאטע אוה ךורב שודקה ידצ םלעא

 בותכמ :אמ לעפי ןמ לכו , האיחצ תרגס אייהו
 קצבה םלוע תאיחל אכזי הילמ אהמהפיו אהיפ

 .והצעפא רבכ דק אלע והל אבסאנמצ אגרדצ יפ

 ךורב הלא אנלככתו , והמלע תרתכו אבייטצ

 ולמענ ףיכ ידד-א למאכו חיחצ צכת אוה ךורב
 קררותצ םלע יפ ומואדנו חרפצב הרותצ תאיאצו

 ובבסי ידדלקצ ןיאוחלא עימג .אנילע ןמ יחחני

 ץרמאצ צתימ , הרותצ ןמ תאעונמו תאלטע אנל

 .דיזי אדאה ןודו ךאר | האבשי אמו עונו ברחאו

 לתמ הזה םלוע עאתמ אתח תאריכצ לכ אניטעי
 ופי שנק תמרל צומצ תרתכו אנהצו עאבס<

 אנתאקוא עימג ונוכיו ראיחו ץצכ סנז אתח אנדנע
 זרמדדנ תוצמצו הרותצ םלע יפ ריִנ ןיישמתמ
 רגאצ אווה אדאה ידצ אבה םלוע תאיהל ואכזנ

 וכרתנ אדיא ךצרכו , םיאדאצו יקיקחאו יקיצאצ

 םלוע גיאוחב ריִג .ואהתלנו אנאצר رض ;ררותאצ

 הלא יקיקחצ םכאהצ ןיחצ יפ אהתקאירמ:חוה
 םלוע תאייריכ עימנ אנילע ןמ יחהני , אוה ךורב

 ביגיו , ליטבתצ יפ בבפצ אמוה ודאה ידצ הזה

 זראיזר ןמ ןייטאכצ וענמי ידצ תאיינודצ עימג

 :ראצתכאצו , םהמלצב ןייטאכא ועיציו אבה םלוע
 קדיקס



 אנ הבותרא ןאכיכ

 .תצדוא , לארשיל .אוה ךורב הלא לוקי אריאה
 יזרעאט יזרעירש ארו ותישמו יתאיאצו ותצפח

 דעאבנו , תאריכצ עימג םכילע ביגנ אנאה ,יפוכו

 ונוכת ידצ אתה , תאיינודצ עימג םכילע م
 ידצ אתח אהקראונו הרותצ םלעב ריִג ןייהאל
 םאודקק אמיאדצ איהצ אבה םלוע תאיחל ואכזת
 ;רמדל הזה مجازر תאיח אתח ןיחבאר וריצתו
 זרוצמצ ריצחת جنو ןמ והנל , אבה םלוע תאיח
 קחדקי םלו אני حج | הזה םלוע יפ הרותא םלעו
 ותכרת אדיא אמאו , אבה םלוע תאיח םדאנבצ
 יפוכו יתרע ת+ט יתרעירשו | י-רקצ'ת4צו

 דקצספדלאו ברשצו אלכאמצב ריִנ ותיהלתאו
 םככילע | ביגנ תצנקצה , ך-לאד הדאבשי مما
 אתח תאריכצ לכ םכילע ןמ עפרנו תאינורא לכ
 ףוכצו לידהאבתצב םכמאיאו םוכתקו ואפוי ידצ
 למאכ ןדב אלו האתרמ בלק םוכל ןוכי םלו
 אנאודצ םכצעפאב וריצתו , תוצמצא ולעאפתל
 ,אבה םלועו הזה םלוע תאינדצ זוז ןירצאכ
 ץארמצב יהאל םדאנב בלק ידצ תקו יפ והנאל
 םלע יפ אל אהתלי רצקי םל עוגאו ברחאו

 םדקצנבצ אכז محل , תוצמצ دو אלו הרותצ
 . טקפ תוצמצו הרותצב دنو אבה םלוע תאיחל

 עימג ואננמתאו ואהתשא אדאה תבס ןמו اد
 טרשי



 הבותלא ןאביב /

 קיקאדוצקאו אמלועצו אייבנאצ עימנו ארשי
 ונוכי .תמרל חישמה ךלמ םאייאק ואכזיל
 אתה םהדנע ןוכי םלו ,יש לכ ןמ ןיהאתרמ
 לא םלעב ואהתלי ורצקיו , ענאמ אלו ץראעומ

 = תאיחל ואכזי ךצדבו , בגאוצ ףיכ תוצמצו הרות
 ןמ .העיפרו היצע רתכלא תאנרדלל אבה םלוע

 רסאי רתכת הישמה ךלמ םאיא יפ ידצ ןאש
 קוספצ צק המ ףיכ ,אקיקחצו אסאיכצו من

 לוקי ךצדכו וכו 'ה תא העד ץראה האלמ יכ

 וכ והער תאו ויחא תא שיא ודמלי אלו קוספצ
 ןכאה בל תא יתוריפהו קוספצ לוקי ךצדכו
 ךלמ םאייא יפ ידצ םהינאעמו "וכו םכרשבמ
 אפאיכצו םלעצ לקעצ ןאביב הלצ חתפי חישמה
 רפאי ןיפראעו ןיקקאע לכא וריציו איימדאנבלק
 קררותלא םלע יפ ריָנ ןוכי םהמאמכת עימנו

 ןמ בולקצ ופאצנו , אהרארסאו אהקראוַנו
 םלעתיק דחא גווחתי םלו ,ןירסאפצ תאילקעצ

 והנק , ףרעצו םולעצ דוגו תרתכ ןמ ,והבחאצ ןמ
 דוד לפנ ןמ חישמה ךלמ אנל ףקווי ה'ב הלצ
 םולע< יפ ריבכו יצע ןוכיו םולשה וילע ךלמה
 ןוכיו ,ה'ע ךלמה המלש ןמ רתכא אסאיכצו
 אוובנצ, הגרד יפ ריבכו 'צע חישמה ךלמ ךצרכ
 קארס < הייבנקזלקצ עימג ןמ  רזרכתצ

 ידכק



 בג הבותלא ןאביב

 עימנ דייס תגרדל אבירק והתנרד ןוכת ירש
 ק+דאקדבו ,םולשה וילע וניבר השמ אייבנאצ

 ךורב הלצ תאיאנת םהיררויו םאנצ עימג םרלעי
 שכילעתא והנמ .ולבקיל םמאא עימנ ויגיו , אוה
 היהי ןוכנ םימיה תירחאב היהו קוספצ צק אמכ
 كودو האנעמ "'ונו םירהה שארב 'ה תיב רה
 זרקו יפ .והנאו םאלפצ הילע והיעשי יבא
 אקיקח-ראו אפאיכצו םלעא ונוכי חישמה ךלמ
 םילשורי אנדאלב ןמ והמאמהב םצעלל ןינראכ

 חישמה ךלמ ןכאס אהיפ ןוכי ידצ ראלנצ
 . הקיק חצו הפאיכצו םולעצ עימג ולבקי והנמו

 רזרכתצל הייריכצו ינארכאצ רגאצ ןכאלו

 זראיח אווה , ץקנ רינ ןמו עיטק ריג ןמ אמיאד
 יפ אווה חישמה ךלמ םאיא אמאו , אבה םלוע

 ףיכ אששמתת ןוכת יראה אינדצו , הזה םלוע
 אהתקילכ לווא ןמ הלצ אהיפ קלפ ידצ העיבט+
 צרשיל אנטלצצו המכחמצ עוגר אמת זוכי רינ

 לוקעצ ןאביב .וחתפניו . רסאי תאריכצ ורתכיו
 תאלירבת עקאי םל ןכאלו , معدد ;רעצ יפ
 ךורב הלצ םהמצצר ירא איינרצ עיאבט םאס יפ
 וקרועמג ךלאד לכו , אהתקילכ לווא ןמ אוה
 "הועה ןיב ןיא, וצקו ריצק םאלכב אנדאיסא
 ינאעמו "דבלב תויכלמ דובעש אצ חישמה תומיל

 ססמסלכ



 הבותלא ןאכיב

 . אננייב אמכ והריסאפתו םהמאלכ

 ירישע קרפ
 עגנריו ףקוי- רעתוסמ חישמה ךלמ ש

 . אמכחמלל דוד תיב תנטלצ
 = עממניו שדקמה תיב ינביו , קבאצ לתמ אקוואצ
 םיאכחצ עימג והמאיא ייפ ועגריו | צרשי תלמנ

 [רונברקצ ובררקנו קבסצצ ףיכ הרוהה עתמ
 עימג ףיכ  ,קבויל"  ןידו- ,הטמש د ולמענו
 והסיל ידצ עימנו , הרותה دو ןינייבמצ תאטורצצ
 בופחמ והנאיגל יגרתסמ והסיל ידצ וא היב ןמאי
 והנל , םיאיכנצ עימגבו וניבר השמ תרותב د
 קוספצ צק המכ , והנאיג אלע תדהאש הרותה

 'וגו ךצבקו בשו ךמחרו אי תא ךיהצ 'ה בשו
 רבו هرم سرد  ךזרדנ  .קריקרי +
 בארכ ריצי אמ רעב א 6 'ה ךאיבהו
 זרירפתו , שרקמה مد ןאילכו \ אנזעו אנצרא

 ףרטלל ףרטצ رد םצעצ ראטקא עימג יפ ארשי
 ןא רבפצק צח לכ אלע תולגצ םאיא ולוטי ולו
 זרישמה ךלמ אנל תעביו אנמהרי הלצ עגרי
 עימג ןמ אנעממניו \ ארצקצו אווקצ היטעיו
 צרשי ץרא אפרדקמצ אנצרא אליא םצעצ ףארט
 2/4 רתכא אנתנטלצו אנתמכהמ مدج עגרתו



 ננ הכותלא ןאביב

 ןייבמ .ירצ םאלכצ דאהו , קבאצ אננכ יד ןמ
 ללכ עמנוו למ  קצווה | سس رجا ثا

 תצוננאלא רי אדרע | ךדלקצד !פ דלוקומ זמ

 תצקל! םעקב תשרפ יפ והצב טחי" ןמ 5 ךטדכו

 عال חישמה ךדלמ يضاعإ فزع عااث حا
 . אננכ ידצ ןמ רתכא אנתווקו אנתמכחמל

 םהאפתי ןמ לכ "'טלקמ ירע , תשרפ יפ ךצדכו כ
 חישמקר ךלמ ןאינ ןמ דבאלו ןא םהפ' ףצר יפ
 ידדלא ןמ רסאיב ריכו רתכא אנצראל אנעוגרו

 לוקומו אניאעומ ןייבמ אייבנאצ םאלכ יפו אננכ

 ך-לאדר עבאת אמו חישמה ךלמ ןאייג שמכ\טב
 . ךצרב ן ינאילמ םיאיכנה ירפס עימגו

 םזאל חישמה ךלמ ידצ بايد יפ םמכת םל |ג
 עייסגבט אלע ןיקרדבמ  ביאזעו ריאמא .למעי
 אדמעצו םאסצ ידצ ףרעת ךמזלי והנל איינדש

 עימג אנדנע ידצ הרותה ,וני'בכנ אמכ אווה

 םיאדלו םאודלל ומודי אהמיאכחו אהמיאצר
 ידלא עימנו םהנמ וצקננ אלו םהילע ודיזנ 0

 הוצמ יפ רפספי ידא וא ץקקני ירלא וא דיז"
 ןכ הוצמלא ונררכי ידצ רסאפת תוצמא [מ

 حيز בארדג אדאה אדואה ;איילצאצ אהתמאהפ
 . סורוקיפאו
 ארקי ךלמה דוד לסנ ןמ ןאטלָצ ףקוי יי ד



 הבותלא ןאביכ
 אלע ךלמה דוד ףיכ תוצמצב אהתקיו הרותה יפ |

 עימג בצניו "הפ רעבשו בתכבש, הרוהה דק

 בזרכנש הרותה תאיאנתב ואששמתיל לארשי
 המיצע תאבהאחומ כראחתיו הפ  לעבשו

 זרושמ יממסמ אדאה הדואה רארשי העפנמל

 יפ שרקמה תיב אנבו צמכצ והדיל אנ אדיאו
 םצעצ ףארט ןמ צרשי תרמג עממגו והתעקב
 ירא .חיחצו תבאת אדאה הדואה צרשי ץראל
 קצדקזהו , ךש אתה ריִנ ןמ חישמה ךלמ אווה

 זרדאבעק איינדצ ןאככוס עימג בואציל רעתסמ

 ךופהא זא יכ קוספצ צק אמ ףיכ והריחותו הלצ

 ורבעקו ה םשב םלכ אורקל הרורב הפש םימע .

 זדישמה ך-למ םקצ'א دو קראנעמ , דחרא םכש

 םכמקצלא ןמ دمحم  וקיפי ונוכי  וה-רטצאוב
 . והדיחותו הלצ תעאסר ועגריו

 רשע רחא קרפ
 חישמה ךלמ םאיא יפ ידצ ךלקעל יגי סל [6

 אוה ךורב مدان םהמצצר ידצ אינדצ עיאבס ולטכי
 ידצ ףרעת ןוכת אצ איינרצ והתקילכ לווא יפ
 אששמתת יקאב חישמה ךלמ םאייא יפ אתח
 . עייאבט ןמ אהיפ ה'ב הלא םצצר אמב איינדצ
 רג, צק ירצ קוספצ ריפפת אלע דשנת אדיאו



 דנ הביתלא ןאביב
 ינאעמ ןא םלעא 'ץברי ידג םע רמנו שבכ ةز באז

 לתתמיו צתימצ קירתב אווה והריסאפתו קוספצ

 . יירגלרו סבכלל םיקירצהו ,רמנלוו בידלל ناز
 ןימצצאצו םיעשרצ ואפוי חישמה ךלמ םאייא יפו

 תקיקח ולקעי םיקידצצ ףיכ ודאה אתה וריציו

 קחצ תאיאנזר יפ حدو ועבבתיו והתעירשו הלא

 רזרמ םיקידצצ אעמ | ןינכאס ונוכיו , לרעצו
 סהינאעמ دام רפאי םיקופפ אמה ךלאדכו ןאוכצ

 זרקו יפ ורספפהיו ונייבהיו , צהימצ קירת אלע
 ונאכ אנאה אמא אלע הישמה ךלמ |ןאינ

 . םהליתאמת
 םילועה ןיב ןיא, ןילוואצ אנדאיסא וצק ןכ

 "'דבלב תויכלמ דובעש אצ חישמה תומיל הזה

 ןוכי םל חישמה .ךלמ םאיא יפ אתה האנעמ
 הלצ םצצר ידצ איינדצ עיאבט יפ לירבת אתח

 ךלמ םאיא יפ دار , איינרצ והתקילכ לווא ف
 עגרתו .צרשי אלע ןמ תולגצ לקה אפוי חישמה
 לארשי ןאש רבכיו צרשיל אנטלצצו המכחמ\

 . אלעיו
 יפ ידלא םיאיבנלא םאלכ ןמ ןייבתי

 הליאה הבראחומ ריצת חישמה ךלמ םאייא לווא

 תבראחומ ןמ לבקאו ,"גוגמו גוג, תבראחומ אייהו

 לארש %0 حيدر אוה ךורב הלצ תעבי 'נוגמו גוג,
 כוכיכ



 הכותלא ןאביב

 معدد , והתעירשו הל תעאטל בולקא בואציל

 הידלא תא םכל חלוש יכנא הנה קוספצ לאק

 .זרעבי חישמא יגמ לבק 77+ האנעמ 'וכו איבנה

 בואציו רצצחי תמרל איבנה והיצ אוה ךורב הלא

 וקרפוכו והתעירש הלא תעאטל צרשי בולק

 ןכתצלו , איינרצ دؤ  הייפאעשו אנהצ רתתכיו

 םכגגני כל םהליצאפתו גייאווחצ ודאה ןייבת

 ןאיג תקו יפ ןאכנא ליצפתצב םהפרעי רח אתח

 והרנאיגל אגרתסיל דח לכ םוזלמו .חישמה ךלמ

 ןמו והנקציג ןמ רבאקו ידצ םאתה ןאמא ןמאיו

 הפאיב ןסחא דוד תיב תנטלצל .לארשו עוגר

 . קבאצ ןאכ ידצ ص

 םצצרתת ירצ רעב חישמה ךלמ םאיא دو د

 ₪ווהו  לארשי תלמנ והל ועממתגי , והתנטלצ

 אוה ךורב הלא היקע לזזני ירש 'שדקה חור,צב

 . טעו .ךלארכו יול ןוכשאהו ןהכ ןוכשאה ןייבי

 אווה ידלאו םיטבשה תייקבק !אקפלסצ] סחיש

 'פחוימ, והנאב .רוהשמ ןאכ םלו "סחוימ. והסול

 .סחוימ, והנאב רוהשמ ןאכ ירש ןכאלו , והזזרי

 07 , טקפ טילכת טללבת אקיקחצ יפ ירא ולו

 | טללבתא אדיא אווה ןידצ והנל , והזזדי

 . טללכתא

 ה ונייבנ ודיזנו | קצננייב יולי



 הנ הבותרא ןאביב

 حيو جدر اجرب וטצננמתאו ואקרתשקצ+ אמ לכ

 [אכ םל םהמאיא יפ חישמה ךלמ ןאייג אייבנאצו

 קצוינרא עימג יפ םהתמכחמ תמרל אל םהרצק

 תמדל אלו , םמאצ תייקב יפ ומכחי תמרל אלו

 הלכאמא תמרל אלו , םמאצ ןמ זעו ראקו ולבקי

 אצ , חארפאצ ריתכתו חילמצ ברשצו החילמצ

 םלו בצאגו טבאצ לכ ןמ ןיחאתרמ ונוכי תמדל

 הרותה תיארק יפ הצראעומ סנז אתח םהל ןוכי

 ואכזי ךקפאדבו בגאוצ ףיכ תוצמא תיבתתו

 . אבה םלוע תאיחל

 אלו עונ אל ןוכי םל חישמה ךלמ תקו יפ [ס

 האבשי אמו ראנעו محرر אלו , הבראחומו ןתפ

 הרריבכ ארתכב ןידוגומ תאריכא ונוכי אש ;ךצד

 בארתצ ףיכ ןידוגומ וריצי זאזעצ גיאוחצ עימנו

 םהצנשאו איינרצ ןאככוס עימנ םאמכת ןוכי םלו

 تايد ןמו , אהרארסאו הרותצ םלעו : ףרע יפ-ריג

 ;ררות-לא קראונ יפ רֶאבכ אמלוע טרשי ונוכי

 תצווקצ רק אלע הלא ץרָנ וקחליו , אהרארסאו

 .ללאק אמכו ,קחליל ירפבצ םדאנב6 סגני = ידצ

 حجو םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ קוספצ

 ק+מאהפדראו איילקעצ ריצה האנעמ | םיסכמ

 אפתח חישמה ךלמ םאיא יפ הדוגומו הריתכ

 קצמא ₪ ךאר رص ץראצ הטטנתתו אלמתת



 הביתלא ןאביב
 . רחבצ אלע יטטני אווה ירצ

 רשע םינש קרפ
 וקדלאעפא י'פ םראנבצ רצקמ ןוכי םל [6

 והתעיפנ תמרלק يع הרותצ יפ והמלעו תוצמצ

 יפ ןיבותרכמצ תוכרב< ךצרב לבקי תמרל טקפ
 57 ךאד יפ והדצק ןוכי םל ךצדכו , הרוהה
 םלוע תאיחל אכזי תמדל טקפ והתעיפנ תמדל
 ןמ דיעבתצ دذ והדצקמ  ןוכי هد ךטדכו | אבה
 תמדל טקפ והתעיפנ תמדל ריָנ המראחצ צעפאצ

 ;החו 8 יפ ןיבותכמצ תוללקא הילע ויני םל

 םכל תמדל ריִג ךצד יפ ותרצק ןוכי םל ךצדכו

 קצדכ אדיא .והנלק , אבה םלוע תאיח ןמ עטקני
 ןמ دنر הבייטצ והצעפא תראצ רצאקמצ ודאה

 -לקאעאו , טקפ והפפנ הבבחמ תמדל וא ףוכצ
 והזרעאט ארו ישמיו הלצ דבעי והמזלי למאכצ

 טקפ אוה ךורב הלא תבבחמל רינג והתייאצוו

 حد ןאמוה ידצ .אסנצו ראנצצ ידצ קיקחתאבו
 קירט אלע בירדתצ םהמזלי רמאכ לקע סהדנע
 והועפרי ןיח ידצ ריִנצלְק אבשי ךצדו תאעופנמצ
 זררגס אייה ידצ הרותצ והמללעיל םללעומקל
 איינרצ לאומ עימנ ןמ זעאו האיחצ תרנסו לקעצ

 | יפ ךצדכ ריִנצ אווה ידצ دوام ןכאלו



 ונ הבותלא ןאביב
 ןמ יאש ךרדי םקו םהפי نك ארקי אדבי ןיח

 םזלי אראהבו אהעיפאנמו הרותצ םלע חלאצמ
 רכאתו ארקא והק  לוקיל והמללעי ירא יברקל
 קצרקי רוציו איכאפאצ ודאהו יואלחצ ודאה

 איכאפאללו יואלחלל ריִנ םלעלל והרצקמ סילו
 רתכא והובגעי םלו והלקע רבכי דיזי ןיחו , טקפ

 לוקיק והמללעומ יברקק םזלי איכאפצו יואלחצ
 טכאבצלאו יואסכצ ודאה דכאתו ארקא והל
 در והדצקמו ארקי ריציו . ךצד האבשי אמו
 לכ סכביו והלקע רבכי דיזי ןיחו , טקפ יואסכלל
 דכאתו ארקא והל לוקיל םללעומלל םזלי , ךצד

 דצקצקו ארקי  ריציו , תאריצו תאכנרפצ ודאה
 ריזי ןיחו , םקלעומצ ןמ והלבקי ידצ רגאצ ריִנ
 קצמו רתכא אמ אלע ברי ריצי והלקע רבכי
 וקדוזזעי ונוכי ידצ זעצו ריקותא אווהו זעא

 קצרקקצ  והל לוקיק םללעומלל םזליו קיארבצ
 לב ןמ ראקוצו זע+ צנתו "יבר, אממסתת תמדל

 הקיקחצ יפ ןכאלו | بايد תמדל ארקי ריציו רח

 - והתיילקע רגצו ץקנ ןמ ריָגוהקכ אראה

 קצרקי רוצי לקעצ למאכ ריציו ךררי אמ דעב

 וקראצרו הלצ ץרָנו לרעאו קוקחצ םהפי תמרל

 זרקו יפ ןכאלו , םיאד והדצקמ ןוכי אדאהלו

 קינקנה .ןמ רצקמצ והל לקקנתי םזלי והרָנצ
2002 



 הבותלא ןאביב

 . יליצאצ דצקמצ קחלי אתח אנאהל

 וההבבחמ תמדל אוה ךורב + خداع דבעי هدام ןכ

 זרוצמלקא תבבהיו הרות יפ ארקי ןוכי הרצ יפ

 אז-רתמאהפו הרותה םלע תאיאנת יפ ישמיו

 והדצק םידלו העיפנ אתה יפ והדצק :סילו
 וקרדצקמ קא . והנמ ףיאכ יאש ןמ ץלרכתול
 ץרָנ למעיו קח אווה ידצ בגומב קחצ תיבתת

 ק+מכו | קוקחצ קח אווה אדאה ידצ בגומב הלצ

 ךורב הרלצ אהאנעמ תמא םיהצ 'הו קופפצ امد
 יפ אמת אמ לכו למאכצ קחא והדחו אווה אוה

 , אוה ךורב הלא תייקיקחל ואכשי םל איינדצ

 ןמ דבאלו והל ןידועומצ ملقا תאריכצ לכו

 קצכהד םלוע יפו הזה םלוע יפ הילע םהנאינ ןמ

 םהילע רינ והכאמכתו והדצקמ ןוכי אמ רינ ןמ

 רסק+ היצעו הריבכ אגרד אייה אגרדצ דאהו

 םקררכא مزود אייהו \ אהקחלי םצע לכ סילו

 ךורב הלצ האממס ידצ אתח ,םולשה וילע וניבא
 רצקמ ןאכ ידצ בכסב ךצרו | יביבח סהרבא אוה

 ריִנ םהרכ תוצמצ והצעפאו הלצל והתדאבע
 דפצהו , ריִנ אלו טקפ אוה ךורב مدام תבבחמל

 שודקה אהילע אנאצצו ידצ אנרדצ אייה אגרדצ
 וידלע וניבר השמ די אלע הרותה יפ אוה ךור5

 יקדלא 'ה תא תבהאו קוספצצק אמכ , םולשה
 קסכטמ



 זנ הבותלא ןאביב

 אלעא אוה ךורב הלא יפ. ךתבבהמ ןוכת האנעמ

 איינרש יפ ידצ תאבבחמ< לכ ןמ  רבְכאו זעאו

 ךורב הלצל םדאנב בחי יד תקו יפו אהמאמתב

 תוצמ עימג רמעי ןיחצ יפ הבגאוצ הבבחמצ אוה

 וקרתזזעמו .אוה  ךורב הרש .תבבהמל : הרוהה

 : | 4 טקפ

 זי = ןוכי יהא .אייה , הבגאוצ הבבחמא د
 הייוקו הריתכו הריבכ הפבהמ אוה ךורב-שודקה

 טס+בר הטוברמ והספנ ןוכת دوام -אהה ; רסאי

 םמכי ריציו , אוה ךורב -שודקה תבבחמב למאכ ,

 ףיכ קצוה ךורב הלצ תכבחמ יפ ריִג ראהנו ליל

 וקרלקע עימג ירצ ,"הבבחמ4,ץרמב ץירמ ידצ

 קנווס , ךצד יפ רג םמכי והפילו לונשמ ּוהסיל

 זרקו יפ אוופ , והנאמוק :יפ אווס , והדאעק יפ
 ךצד ןמ- רתכאו רתכאו , והבארשו והתלכַאמ
 הריאהו , אוה ךורב שודקה ייפ והתבבחמ ןוכת

 קצוה ךורב הלצ באבח עאתמ: הכבחמשצ  אייה
 םיאד ןילוגשמו ןייהאל .םהחורו םהבלק עימג ירא
 קר'בקה אנאצצו המכו איצעצ והתבבחמ 8 רי
 לכבו ךבבל לכב ךיקצ 'ה תא תבחהאו הרותה :יפ
 אוה ךורב הלצל ךתבבחמ ןוכת האנעמ , ךשפנ
 יפ ךתבבחמ :ןוכתו ,תאבבחמצ לכ אלע היצע

 אלעו 1 ماقد עימגבו 3 21212 ما



 הבותלא ןאכיכ

 ١ המלש לתתמי אוה ךורב הלא יפ צרשי תבכחמ
 روع הכהא תלוח יכ לוקיו םולשה וירע ךלמה

 קצהתבבהמ תרתכ ןמ "צרשי مهدد, האנעמ
 ידצ ףיכ תראצ אוה ךורכ | הלצל אהקאיתשאו
 ריש יפ דגות אמ לכו , הבבחמא ץרמב אצירמ

 -לארשי תבבחמ אלע תאצתימ והקכ םיריש

 . אוה ךורב של
 קצדואה לוקת םל ןילוואצ אנדאיסא וצק !י

 אממתפנ המדל וא درب ןוכנ תמדל ארקנ אנאה
 אדלא , אבה םלוע יפ درع לבקנ תמרל וא יבר
 תבבחמל ריִנ ףתיארקו הבייטצ ךצעפא רכ ונוכי
 קוספדלא צק אמ ףיכ . טקפ אוה ךורב היצ
 טעפא ולעפת אמ לכ האנעמ 'ה תא הבהאל
 אוה ךורב | קרל תבבהמל ןאכ ןא ונוכי םל הבייט
 ןוכי بايد יפ קאיתשאאו הבבחמצ תרתלכ ןמו

 רזרכא אוה ךורב הלא رحب והתיבתת הילע זעי
 ם-רוע יפ והלצוי ידצ רנאצ הילע זעי ידצ ןמ

 י-ליצאצ .ביכחצ حور והנל * אבה םלוע יפו הזה
 הלא אצרי אמ יפ ריִנ אהתאפפתמ ריצת למאכצ
 אנדאיסא ויצצוי ונאכ אדכאהו , והצרָנ יפ אמו
 ךורב הלא ובכח ץצכמצב םהדימאלתל ןילוואצ
 ןמ רתכאו רתכא והוזזעו הממאת הככהמ
 לאח לכ אלעו , ךצד ןע והנמ ולבקת ירצ רנאצ

 ו



 חנ הבותלא ןאביב
 הבכחמאב דאדזי דיזי אא ךֶדב ץקני והסיל רגאצ
 . אוה ךורב הלא ובחת ידצ היפאצאצ

 רנא תמדל كر הרותה יפ ארקי ירש עימג [ס

 ץיקקכתי תמדל ריִג הרותה دو ארקי ידצ וא טקפ
 "המשל אלש, בופחמ אראה , טקפ תאבוקעצ ןמ
 זרעיפנ ריִג םדאנבצ דאה דצאק אמ האנעמ
 תצווקד ודא  הייקצאש הוצמצ רצאק םילו והסענ
 וקרצרַג זריבתתו אוה ךורב הלא יפ והתבבחמ
 קרעיפנ רצאק סילו הרותה יפ ארקי ידצ עימנו
 זריכתתל והרצק רינ תסצבוקע ןמ ץילכת אלו
 ידלא והתבבחמו והאצרו אוה ךורב הכא ץרָג
 אנאצצו אווהו והמאמתב םצעצ עימג דייס אווה

 "קרמשל, הוצמצ תכבה مدعم הדואה , ףךצדכ
 קצוה ךורב הלא ץרָנל אהקח יפ הוצמ האנעמ
 . והרתבבזדמו

 حزرر» אנדאיסא .וצק לאח לכ אלע ןכאלו
 והנל "המשל אלש, ולו הרותה יפ ארקי םדאנב
 קררוזרה, ملكك קחליו ענרי הייושצב הייושצב
 אסנצו ראָנצצ ומללענ ףיכ אדאה ןמו , "המשל
 למאכ ישוהאמ םהלקע ידצ סאנצ תייקבו
 ובקאעתי םל שאב תוצמצ ותבבתיל םהומללענ
 יפ ודיזי אתח , רגאצו הריכצ םהלאנת שאבו
 וזרבבהיו ופרעי ועגריו םהלקע למכיו אנרדצ

 קרוסל :



 :חבותרא رعود |

 < ضددمصب مدام תבבהמל "המשל, תוצמצו הרותש

 . הרהאטו היפאצ
 כל ידצ הנייבימו: הפורעמ -אנאח ידאה ו

 בלק יפ אוה | ךורב: שודקה  תבכחמ טברהת

 مينو אהקתיו רָנתשי אריא ןאכ זא םדאנב

 דיה גיאוה نسون .ךרתיז , בנאי هدد םיאד

 ךורב הלא .תבבהמ ןייטאכ ןאמוה ידש  איינרש

 בלקאו.רימצא יפ אהקצאו אהסאס הבכחמצ صدد

 אלעו 'ךשפנ לכבו .ךבבק לכב, קוספא امد عدد

 הב .הלצ תווק ןמ םדאנבא ףרעיו סמכי אמ דק

 הבבחמש והדנע רבכתו התכת והתייקיקחו אוה

 לכ :אלע םוזלמ 'אדאה אלעו , אוה ךורב הלצל

 ריצי םהיפ ודצ .האקוא -והספנל  ץיצכיק .דחאו

 ןמ םלע : היטעי אמ-יפ סייכתיו םמפיו םהאפתי

 א רק אלע , והתייקיקחו علم ךורב הלא תווק

 תוכלה" יפ ךצד ןייבמ אמכו . םהפיל והלקע םגגני

 ןמ םדאנבצ אלעיו ישמי ךצד ןמו."הרותה ידוסי

 ممتد טקקבמ :ריצי ידצ אתח אנרדל אנרד

 ריציו למאכצב :ה'ב הלא "תבבחמ יפ טוברמו

 יכאלמ,א ودود רהאטו هدد יפאצו ףיצנ .והבלק

 זהב םיקברה םתאו קוספצ :אק אמכ :"תרשה

 . םויה םכלכ םייח םכיקא

 ע"בלשות |
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